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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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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. смет6
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наха 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.

Премиерата на филма
беше на 5.10.2012 г. датата, когато България
влиза във войната точно
преди 100 г.

НАУКА
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Очаквайте началото на следващият месец
прожекции във Велико Търново, Хасково,
Благоевград, Русе, Варна, Бургас, отново София и в
други градове.
“На Нож!” 100 г. от Балканската война - trailer 2012
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Правни предизвикателства пред
3D принтиране на огнестрелно
оръжие?
Да, изглежда, че вече има принципна възможност да си направите автомат у
дома.....

W

iki Weapons Project/Проект Уики
оръжия/ http://defensedistributed.
com/ е инициатива за създаване
на 3D-принтирано огнестрелно оръжие и за
свободно он-лайн разпространение на дигиталния файл за дизайна му. Явно търсенето
на абсолютна свобода, провокирано от „Уики
Лийкс“ е намерило последователи и в тази
така странна и нова човешка дейност като 3Dпринтирането.* Проектът се опитва да заяви
свободни права върху домашното 3D принтиране на оръжия, но, противно на мнението, изложено в този материал на „Популярна
наука“ - http://www.popsci.com/technology/
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article/2012-10/fyi-it-legal-3-d-print-handgun това никак няма да е лесно начинание. Друг е
въпросът дали и кому е изобщо нужно.
Правото да се притежава оръжие е уредено от
Конституцията на САЩ (за Европа нещата са
повече от ясни – притежаването на оръжие се
допуска по изключение). Но и на двете места,
новостта на 3D принтирането поставя правни
въпроси, според някои трудно, а може би и
не толкова трудно разрешими. Дали е законно да си правим оръжия в къщи?
Тази седмица Wiki Weapons Project се натъкна на пречка, когато 3D принтер провайдъра

НАУКА

„Стратазис“ http://www.stratasys.com/ прекрати договора за заемане на принтер който беше дал на групата. „Стратазис“ цитира
клауза в споразумението за наем на 3D принтера, която позволява на компанията да го
анулира, ако смята, че принтерите се ползват
за незаконни цели. Това повдигна очевидния
(и деликатен) въпрос: Проект „Уики оръжия”
прави ли нещо незаконно?

гледнем какво се случва във свят където информацията (която иска да е свободна) може
да бъде лесно преустроена във физически
предмети много от които не са предназначени за свободно ползване (като огнестрелните
оръжия например).
„Това повдига много интересни въпроси,“
казва Майкъл Вайнбърг, юристконсулт в „Обществено знание“, правен консорциум, фокусиран върху дигиталните технологии, интернета и интелектуалната собственост. „Ще
има много истории в бъдеще за хора правещи интересни и безинтересни неща с 3D
принтирането. Въпроса който хората трябва
да си зададат е: “беше ли това възможно преди 3D принтирането?” И, ако отговора е да,
то използването на 3D принтер промени ли
из основи естеството на това нещо. Отговора
на този въпрос според мен е не.“

В САЩ този, който иска да произвежда оръжия за продан, трябва да има федерален лиценз. Хората от проекта „Уики оръжия“ не са
демонстрирали никакво намерение да продават потенциалните оръжия които биха създали, но смятат да разпространят безплатно
дигиталния файл така, че всеки с подходящия
хардуер и ръководство да може да принтира
свое собствено оръжие. Тоест, да го произведе. Смята се, че щатските закони не са взели
предвид такава ситуация. Проектът „Уики
оръжие“, твърди, че иска да ни накара да по- Това като че ли обобщава гледната точка на
юристите.
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„С традиционните металообработващи
машини човек вече е способен да произвежда собствени огнестрелни оръжия,“ казва
Кристофър Уолш, аспирант в Центъра „Беркман“ за интернет и общество към Харвард.
“Въпреки, че не съм експерт по законите за
регулиране на оръжия, бих бил много изненадан, ако съществуващите закони не са взели
предвид направата на огнестрелни оръжия
в домашна обстановка. Също така в днешно
време се искат много по-малко пари, усилие
и познание за да си купиш оръжие на черния
пазар отколкото да 3D-принтираш едно.“

ния които са отвъд строго правните“. Само че,
отговорът е – „не, няма такива“.

„От моя гледна точка, това не повдига
някакви необикновенни въпроси за интелектуалните авторски права, разума и възможните граждански и престъпни задължения,“
казва Майкъл Пауъл, адвокат занимаващ се
с дела свързани с интелектуалната собственост. „Каква „защита“ се опитва да постигне тази група която не може да бъде
постигната използвайки законно купено
огнестрелно оръжие или дори електрошок,
флакон с лютив спрей, палка или друго средКаквито и закони да регулират произвежда- ство за защита?“
нето на огнестрелни оръжия в домашни условия посредством средства различни от 3D Лидера на проекта „Уики оръжия“ Коди Уилпринтиране също така трябва да регулират и сън, студент по право в Тексаския универтова, което „Уики оръжия“ забърква (защо- ситет твърди, че проекта е за да „се сломят
то е въпрос на време те да намерят друг 3D разликите между дигитална информация и
материални стоки“ и „изявление към онези
принтер/.
международни клептократи показващо, че
Някои подържат мнение, че „има съображе- това не е във ваш контрол вече.“ Бунтар12
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ско, дръзко и.... глупаво и неадекватно. Да,
твърдението на Уилсън е, че 3D принтирането е технология чието време е дошло. Но оттук нататък той не сочи нищо логично, за да
ни убеди, че 3D технологията е променила с
нещо принципите на правния режим на забранените за производство стоки – в случая
оръжие, но няма пречка това да се отнася и
за наркотици или други забранени вещества,
стига технологията да го позволява.

законът съдържа празнина по въпроса за това
дали можеш да си правиш оръжие за лично
ползване – то 3D принтирането само улеснява това производство. /Друг е въпросът, че
този, който продаваш матрица или метод,
дигитален файл, за производство на оръжие
чрез 3D принтиране, то тогава той очевидно
участва в производството на оръжие и би могъл да попадне под изискването за федерален лиценз/. Ако пък домашното производство за лична употреба все пак е забранено
Тези, които смятат, че строго погледнато про- от закона, то 3D принтирането просто е нов
екта „Уики оръжия“ не е незаконен в сегаш- вид производство. Забранено.
ната законова щатска рамка, се основават на
постулата за свобода на информацията, като Затова, ако обърнете внимание на позициявъвеждат като някаква изключителна новост та на „Уики оръжие“, то тя е – „ние не про3D принтирането, тъй като то скъсявало и извеждаме, но при условията на свободна
дори смесвало информацията и вещта, т.е информация предлагаме на всеки методът за
бързото превръщане на първото във второто. производство“. Само че, законът отдавна по„Какво значи това за бъдещето на свободна- знава тази фигура – постигане на непозволен
та информация където данните бързо могат резултат с позволени средства, наричайки я
да се превърнат в физически предмет? Как „заобикаляне на закона“. Нещо, което е точможе нещо като това да повлияе на бъдеще- но толкова забранено, колкото и прякото му
то на закона за интелектуалната собственост? нарушаване.
И подрива ли си собствените си идеали „Уики
оръжия“ като „избутва“ тази идея за свобо- В Европа, целият този правен проблем е мнода на информацията в този й противоречив го облегчен и на практика го няма. Притежаването на оръжие е забранено изобщо и се
вид?“
допуска по изключение - това е т.нар. „разреВсъщност, този диспут и проблем е класиче- шителен режим“. Следователно, никой няма
ски пример за „самоцелно бунтарство“, което право без разрешение от държавата да купи,
този студент и неговата организация пред- произведе по класически способ, респективставят. И днес, и дори при най-примитивните но и по който и да било нов такъв, бил той и
етапи от човешкото развитие, производство- 3D принтиране, оръжие.
то на нещо има две фази – замисъл, информация и произвеждане, овеществяване. Това, Новите технологии, колкото и шокиращо
че днешните действително много авангардни нови да са /а 3D принтирането е такава!/ не
технологии скъсяват разликата между едното винаги ще изменят класическите правни или
и другото не значи, че същността на този про- морални принципи.
цес с неговите два елемента се е променила. Вижте още: http://nauka.bg/forum/index.
Съвременното право, което ограничава, ли- php?showtopic=11815
цензира или забранява някои производства,
не държи сметка за скоростта на превръща- По материали от: http://www.popsci.com
нето на информацията в продукт, а просто заПревод: Велимир Макавеев
бранява продукта. С други думи – ако в САЩ
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Австралия привежда в ход
колосален радиотелескоп, за
да изучи произхода на нашата
вселена

В

далечна Австралия, учените пуснаха в действие най-бързия в света
радиотелескоп който ще увеличи
изключително много способноста на астрономите да наблюдават Вселената, да
отбелязват черните дупки и да хвърлят
светлина върху произохода на галактиките. Австралийският радио телескоп
със 36 антени, всяка от по 40 фута (1 фут
е равен на 30,48 см), започна да се вглежда във вселената в петък, 07.10.2012 г. от
отдалечена ферма в Западна Австралия.
Телескопът е с цена 152 милиона долара
и ще „слуша“ радио вълни от космоса,
които биха могли да дадат на астрономите поглед върху началото на Вселената. Телескопът АСКАП се намира в
графство Мърчисън, район с големина
19,300 квадратни мили, или иначе казано голям е колкото Коста Рика, с едва
120 души жители. Мястото е идеално за
целта, защото е „радио-тихо“, липсват
човешки радио сигнали които да се намесват в прихващането на астрономически радио сигнали от антените. Използвайки нови „радио камери“, наречени
„фазирано антенно захранване“, телескопът ще може да сканира небето много
по-бързо отколкото съществуващите в
момента радио телескопи и полезрението му ще е около 150 пъти размера на
Луната. АСКАП също така е първия елемент от най-големия телескоп на света
14
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(СКА) който ще бъде базиран в Австралия и Южна Африка. Строежа на СКА
ще започне през 2016 г. и Австралия ще
добави още 60 антени към досегашните
36 , като част от проекта. Способността
на телескопа АСКАП да сканира толкова
голяма част от вселената ще генерира огромен брой данни. В първия ден в който
работи на оптимално ниво, АСКАП ще
събере повече данни отколкото има в
момента във всички радиоастрономически архиви на Щатската конгресна
библиотека. Чрез сегашните радиотелескопи, изображение на „Алфва Кентавър“, най-близката галактика до земята
с черна дупка, ще изисква около 400
снимки, 2 години наблюдение и 10000
часа компютърно време. На АСКАП ще
му трябват само 2 снимки и 5 минути
наблюдение и компютърно време.
„Това, което ми прави впечатление е, че
все още не сме построили компютър, който
да може да се справя с данните които ще
генерираме. Ще трябва да проектираме
и построим супер компютър които да
задминава супер компютрите които
имаме сега и да надвишава способността
им да обработват информация“ - каза
австралийският министър на науката
Крис Еванс по време на церемонията по
откриването.

НАУКА

АСКАП е вече напълно ангажиран
за следващите 5 години от учени от
целия свят, които искат да го ползват за
изследвания. Някои от първите сфери на
изследване ще включват преброяване на
всички галактики в рамките на 2 билиона
светлинни години, това може да хвърли
светлина върху въпроса „Как се е образувал

Млечния Път?“
Друг изследователски проект ще търси
черни дупки, които астрономите смятат, че
може да са „семената“ на галактиките.
Превод: Велимир Макавеев,
http://www.bbc.co.uk/
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София – Европейска столица на
културата
Автор: Деница Йотова

С

лед проведената на 27 май 2011г.
Софийска конференция за Европейските столици на културата
пред София се очертаха множество възможности. През 2019г. по програмата
за Европейска столица на културата ще
бъдат избрани един български и един
италиански град. Стана ясно, че София
притежава не само потенциала да се
справи с конкуренцията на останалите български градове, но и да се нареди
сред най-успешните културни столици в
Европа. Подготвянето на кандидатурата
й се намира в своя най-активен първоначален етап на изграждане на концепция,
създаване на партньорства и планиране
на културната политика в дългосрочен
план.

снимки: http://www.passportandatoothbrush.com

Инициативата, стартирала преди
25 години, стимулира градовете в Европа
да фокусират погледа си върху културата
и да я превърнат в свой приоритет. Като
целта е не само градовете сами по себе си
да претърпят културен разцвет „в светлините на европейските прожектори“, а да
се подчертае културното многообразие
на Европа в рамките на една цялост. Титлата „Европейска столица на културата“
провокира изработването на успешна и
последователна стратегия за развитие на
културата за всеки от кандидатстващите
градове. Досегашният опит показва, че
полза от процеса на кандидатстване имат
всички градове, включили се в надпреварата, а не само градът – носител на титлата. По думите на френския културен
критик и бивш директор на фестивала в
Какво е „Европейска столица на Авиньон, Бернар Февр Дасие, след прокултурата“?
ведения конкурс във Франция Марсилия
спечелва титлата, но осезаемо културно
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развитие бележат всички от кандидатстващите градове. Това показва как една
подобна инициатива със състезателен
елемент може да раздвижи културните процеси и да се отрази на цялостната
културна политика на една страна. Инициативата „Европейска столица на културата” е един от най-престижните и популярни европейски културни проекти
и е замислена с цел да допринесе за сближаването на европейските народи и подхранването на усещането за европейско
гражданство. Създадена е през юни 1985
г. от Съвета на министрите на Европейския съюз по предложение на Мелина
Меркури. В периода след 1985 г. повече
от 40 града са избирани за титлата „Европейска столица на културата“. Те могат да дадат ценен принос за социалното
включване и диалога между културите.
Друга европейска инициатива - „Душа

за Европа“, разглежда този проект като
изключително важен за популяризирането и формирането на широко разбиране за ролята на богатите и разнообразни
култури в Европа и развитието на плуралистично европейско общество. Това би
могло да окаже позитивно влияние върху
посоката и продължаващото развитие на
Европейския съюз.
В хода на дискусията по време на
Софийската конференция се повдигна
въпросът: „Какво всъщност е „Европейска столица на културата“?“. Европейските експерти и гости в залата не се наеха да дадат еднозначен отговор. Както
самата култура е обширно и динамично
понятие, така и европейската инициатива за културно развитие е в процес на
дефиниране и трансформация. Това до
известна степен показва, че бъдещите
кандидатури могат да се развият в нетра-
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„Европейска столица на културата“ след 2019?

диционна и алтернативна посока и това
да бъде посрещнато добре от Европа.
Но къде все пак е границата на екстравагантното, която не бива да се прекрачва,
и консервативното, което трябва да бъде
разчупено? Може ли една традиционна
концепция да бъде успешно представена, одобрена и изпълнена или е по-добре
да се заложи на неочаквана, изненадваща
и провокативна линия? И в двата случая
трябва да сме наясно, че става въпрос за
културата в наши дни и в тази връзка
културата на миналото и културно-историческото наследство могат да намерят
своето място единствено пречупени през
призмата на съвременната култура.
Тук изниква и въпросът за културата на бъдещето, нейната публика и артисти, защото при евентуално одобрение
кандидатстващият град ще е носител на
титлата „Европейска столица на културата“ след 6 години на подготовка. Изработвайки концепцията за развитие днес,
трябва да отчетем промяната на културната ситуация и след този немалък период от време.
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Акцентът върху публиката през
2019, когато България ще излъчи „Европейска столица на културата“, беше поставен от Неле Хертлинг, артистичен директор на „Берлин – културна столица
на Европа“ и вицепрезидент на Берлинската академия на изкуствата. В първоначалния етап на подготовка, в какъвто
е България в момента, трябва да се мисли
за концепция, основна посока на развитие, визия за българската Европейска
столица, но не и за създаването на конкретна артистична програма, план от събития или списък с участници и артисти.
По отношение на това всички европейски експерти бяха единодушни – дългият
срок за подготовка предполага разработване на план за културна политика, чието изпълване с конкретно съдържание
се случва най-накрая. Неле Хертлинг
обърна внимание и на публиката, която
ще имаме през 2019г. Най-активната част
от тази публика в момента все още ходи
на училище. Какви ще са нейните вкусове и предпочитания тогава? От какви
културни продукти ще се нуждае тя? А
може би точно сега е моментът тази публика да се формира като такава и да се
изгради културният профил? Успешна
ще е кандидатурата на този български
град, който помисли за това и включи в
своя план бъдещата си публика още отсега. Все пак целта на проекта е създаването на европейско бъдеще, а не просто
на фестивали. В това отношение София
има известно предимство благодарение
на изследванията на публиките, с които
се занимават неправителствени организации като Фондация за градски проекти и изследвания. Асоциация за развитие
на София също вече е направила първи
стъпки в тази посока, допитвайки се до
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гражданите. В тази ред на мисли може
да се направи още много – стартиране на
информационна кампания за инициативата „Европейска столица на културата“
с акцент върху децата и младите хора.
Освен за бъдещите европейски столици, стана дума и за бъдещето на самата
инициатива „Европейска културна столица“. Какво ще се случи след 2019, в която са определени последните държави по
старите правила? Трябва ли да се намали срокът за изпълнение на програмата?
Само европейски градове ли ще могат да
участват или Истанбул и Берген няма да
са вече само изключения? Ще могат ли
да кандидатстват не само градове, а цели
региони по примера на Рур и готвещата
се в момента кандидатура на Венеция и
районът на Северна Италия? Лаура Финкато, член на Комитета за подготовка на
кандидатурата на Венеция за Европейска
столица на културата 2019, изрази намерението на Венеция и региона наоколо да
служи като преход за предстоящите промени в правилата на инициативата. В новите правила би могло да залегне и партньорството между градовете столици на
културата в една и съща година. Вземайки предвид сходните демографски данни за населението на София и регионът
на Венеция и околните градове, тя показа желание за партньорство и съвместни
инициативи. Това беше подкрепено и от
другите италиански представители и посланикът на Италия в България.
Поставените въпроси за бъдещето
на инициативата останаха отворени, но
тяхната формулировка в подобен кръг
от международни експерти е съществена
стъпка към промяната в правилата, която ще се случи. По думите на Неле Хертлинг хората, в чиито ръце е бъдещето на
инициативата, са присъстващите на кон-

ференцията експерти и всички изказани
мнения и препоръки имат перспективата
да станат реалност. Фактът, че българската столица като представител на последната група градове, борещи се за титлата,
става домакин на подобна конференция,
говори за стремежите ни за устойчивост
и продължителност на започналата кампания. София би била успешна европейска столица на културата през 2019 и след
това. По примера на Ливърпул, чийто лозунг е „Ливърпул 2007 започва през 2008“,
2019г. ще е само точка в един продължителен процес на културно развитие, започнал сега и с тенденция да продължава напред. Титлата „Европейска столица
на културата” може да донесе огромни
ползи за градовете в културно, социално
и икономическо отношение в рамките на
самата година и след това. Това е уникална възможност за обновяване на градовете, за промяна на представата за тях и за
тяхното популяризиране в европейски и
международен план.

Софийска конференция за „Европейските столици на културата“

На 27 май 2011г. София стана домакин на международна конференция
за европейските столици на културата.
Целите на конференцията бяха да се
продължи консултативния процес относно бъдещето на Европейска столица
на културата, започнат в Брюксел, като се
обсъдят успехите и предизвикателствата
от миналото и настоящите години; да
се даде глас на стремежите и идеите на
градовете от региона, които биха кандидатствали след 2019г. (Белград, Клуж и
др.); да развие международни контакти
и мрежи. Сред гостите на конференци-
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ята бяха кметът на София, българският
министър на културата, посланикът на
Италия в България, представители на
всички български градове, заявили своята кандидатура, представители на италиански градове кандидати за европейска
столица на културата, представители на
европейските институции и на публичните институции, дейци на културата и
артисти, независими експерти и журналисти.
Акцентът на конференцията беше
поставен върху възможностите, които
инициативата предлага. Професорът по
икономика на културата в Университета
IULM Милано, Пиер Луиджи Сакко заостри вниманието, че основната цел на
инициативата не е чисто туристическа и
не бива да се изпада в крайност. Това е
програма за културно развитие на града,
която е насочена както към привличането на чуждестранни посетители, така
и към въвличането в културния живот
на местното население. Основната цел
е културно развитие, откриването на
уникалността и душата на европейските
градове и чак тогава идват съпътстващите възможности от проекта. По думите
на Бернар Фавр Дасие този проект крие
възможности не само за артистите и културните дейци, а и за политиците, културната администрация, инвеститорите
и бизнеса, образованието, екологията,
транспорта, медиите и цялата общественост. В рамките на проекта участват не
само всички културни сфери, а и всички
градски структури – както центъра, така
и периферията на града. Но все пак не
бива да забравяме, че смисъла във всичко
това са артистичните резултати, а медийният имидж на града и икономическата
възвръщаемост са само съпътстващи ползи.
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Тази тема засегна и проф. Пиер
Луиджи Сакко, който акцентира върху социалната репродукция – проектът
ще окаже икономическо влияние върху
града, но това не бива да е главната му
цел. Създаването на културен продукт и
репродукция на съвременната култура,
било то през призмата на историческото наследство или най-модернистични
изкуства като дигиталните например,
са същността на инициативата. Разбира
се, кандидатурата на града трябва да е
съобразена с икономическата, политическата и социалната ситуация в страната.
Средствата за култура, които се инвестират на изток, са много по-малко от тези
на запад. Затова туризмът не бива да се
изключва или маргинализира, но това да
не е самоцелно, а на туризма да се гледа
в ролята му на културен туризъм. От особено значение е европейската културна
столица да запази интереса към себе си и
след годината на проекта.
След дискусиите по време на конференцията се оформи по-ясно профилът на една успешна европейска столица
на културата, чиито основни характеристики биха могли да се обобщят така
– културна репродукция, адекватност
спрямо особеностите на страната, устойчивост, продължителност и включване
на всички сфери от живота, както и на
цялото общество.
Семинар за кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019

В рамките на събитието на 26 май
беше организиран и Семинар за кандидатурата на София за Европейска столица
на културата 2019г. Целите на семинара
бяха да се подпомогнат всички заинтере-
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совани страни в София да развият една
по-дълбока и по-точна идея и разбиране
относно етикета „Европейска столица на
културата“, да се изяснят процедурите за
кандидатстване и оценка, да се сподели
положителния и отрицателния опит на
предишни кандидати и победители; да
бъдат дискутирани и развити първоначалните идеи и визии за кандидатурата
на София, културните ни и артистични
приоритети, системата на управление,
силните и слабите страни на кандидатурата; да се укрепи позицията на гражданския сектор като уникален и необходим партньор на публичните власти в
развитието на софийската кандидатура
и в по-късното й изпълнение. Както конференцията, така и семинарът протече в
няколко модула, в които беше представено направеното до момента и идеите за
бъдещето.
Изпълнителният директор на Асоциация за развитие на София, Светлана
Ломева, представи резултатите от обществените дискусии, организирани от
декември 2010г. досега, както и филм с
мненията от допитването до софиянци.
Според тях акцентите в кандидатурата
на София трябва да са близостта до Витоша – „Зелена София“; културно-историческото наследство, уникалната атмосфера на града. София в очите на софиянци
живее самостоятелен живот.
Нели Стоева от Фондация за градски изследвания и проекти представи
актуална информация от скорошни
проучвания за културната ситуация в
столицата. Досега фондацията е провела изследване върху Столична програма
„Култура“, върху Календара за културни
събития на Столична община и в момента се занимава с изследване на културата
в периферията на града. От данните ста-

ва ясно, че между център и периферия в
града се наблюдава децентрализация и
дисбаланс. Докато проявите в центъра
са професионални, жанрово разнообразни, с различни публики и партньорства
– местни и международни, то в периферните райони на града цялата организация се води от местните читалища и
администрация, често публиката и участниците съвпадат, преобладават традиционните форми, а партньорствата, ако
има такива, са на местно ниво. От тези
данни става ясно, че пред София стои сериозният въпрос по включването в културния живот на целия град и културното развитие на периферните зони. Това
може да се погледне в положителен аспект с оглед на софийската кандидатура,
тъй като титлата „Европейска столица на
културата“ се дава на град, чийто план
за бъдещо развитие е най-съдържателен
и концептуален, а не за вече постигнатото в сферата на културата. Развитието на
културни политики и практики в периферията на София е благодатна възможност за успешната кандидатура на столицата.
Други предложения по време на
семинара бяха да се акцентира на религиозната толерантност в града чрез наличието на 4 различни храма в рамките
на един градски участък – православна
църква, католическа църква, джамия и
синагога; София да се представи като
град на задните дворове и да се използва
пространството между сградите, безистените и вътрешните дворове за арена на
културни събития; близостта до Витоша
да се използва като емблема на града и
културната политика да се обвърже екологично. Всички тези предложения се
движат в правилна посока, произтичайки от представата, че София притежава
уникална културна специфика, която
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трябва да се разкрие в духа на европей- културата.
ската идея за разнообразие и плуралиДискусията за най-добри досегашзъм.
ни практики и идеи би могла да послужи
В хода на дискусията се родиха за изготвянето на актуална концепция
множество идеи, чието развитие и офор- за всички български градове, но всеки
мяне предстои.
един от тях трябва да си зададе въпроса
дали разполага с капацитета и ресурсите
Българските кандидатури за 2019 за адекватно участие в толкова мащабна
Домакинството на София на тази инициатива, дали оживлението в града
конференция по никакъв начин не още- не е само сезонно и накъде да се развити останалите български градове, които ва културно, а не просто туристически.
са заявили своята кандидатура. Демон- В това отношение София има какво да
стрирайки желание за партньорство и предложи.
благородно състезание, организаторите
на Софийската конференция, бяха поканили и представители на Бургас, Варна,
Велико Търново, Русе и Пловдив, които
направиха кратко представяне на градовете си и мотивите си защо техният град
би бил успешна европейска столица на

22
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София - европейска столица на
културата
За кандидатурата на София работят съвместно както официалните институции в сферата на културата, така и
неправителствени организации от граж-

НАУКА

данския сектор. Ролята на координираща организация играе Асоциация за развитите на София, назначена с решение
на Общинския съвет.
Едно от най-големите предимства,
с които София разполага, е огромният
човешки потенциал, съсредоточен в столичния град. Тук е еманацията на националната ни култура. Българската култура е сравнително непозната в Европа
– липсва отличителен характерен образ
за страната. В тази връзка България като
една от малките и непознати европейски
страни би спечелила най-много от обявяването на нейната столица за носител на
титлата. Столицата е представителна извадка на цялата страна, в нея са събрани
не само най-талантливите артисти, но и
най-добрите културни мениджъри, които да работят за кандидатурата й.

Бибилиография:
1. Присъствие на Софийската
конференция за Европейските
столици на културата
2. Позиция на Европейската
инициатива „Душа за Европа”, март
2011 г.
3. Презентация за културната
ситуация в София на Фондация за
градски изследвания и проекти
4. Официалният уебсайт на
кандидатурата на София – www.
sofia2019.bg
5. Уебсайтът на ККТ Бългрия – www.
ccp-bg.com

От гледна точка на глобалния национален интерес именно София е найподходящият избор.
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“Злато и чакъл”
Иван Енчев

Н

ай-новата книга на писателя Иван Енчев е романът
„Злато и чакъл”. За разлика от други белетристични произведения за Руско-турската война
през 1877-1878 г., където българите
са представени основно като посрещачи на освободителите и разузнавачи, тук се открива нова сюжетна
24
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ниша: прякото им участие в бойни
отряди и чети; показани са и проявите на местното турско население.
Сюжетът започва като пролетна идилия на ежедневието и любовта на
младите в голямо българско село в
Търновския край, но всичко изведнъж се променя във вихрушката на
войната. Трогателно е откровението
на автора: „На младини кой ли не се е
опарвал от своите сърдечни трепети,
надежди и разочарования?! Но любовта по време на война – сватбата с
китки от черни божури! – ранява с
най-дълбоки рани.” Текстът е гладък,
четивен и увлекателен. Освен свежите морално-естетически внушения,
оригинални са белетристичните находки на писателя Иван Енчев в запомнящи се сцени и диалози. Убедително се проследяват вътрешните
съмнения и раздвоения на героите.
Повествованието в романа „Злато и
чакъл” засяга бегло всеизвестните
епични боеве при връх Шипка през
лятото на 1877 г., но много релефно
отразява един по-малко известен есенен бой край село Миндя и Златарица в Предбалкана край Търново. Тук
самоотвержената борба на руски войници и български доброволци, както
при Шипка, отново прекатурва во-
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би на големите сражения този бой се
води малък. Тъй малкото зъбче на
таралеж прегризва гръбнака на голяма отровна змия” – изтъква авторът.

енната колесница на османските генерали и прегражда твърде важното им настъпление към Търново и
оттам към обсадения град Плевен с
приклещената многохилядна турска
армия. Само след четири дни градът
е освободен. „А за армейските маща-

Иван ЕНЧЕВ е роден на 25 март 1942
г. Завършил е българска филология в
СУ „Св. Климент Охридски”. Основната му професия е журналист. Автор е на шестнадесет книги с поезия,
белетристика и публицистика. Сред
тях са: стихосбирките „Попътно
лято” и „Душа немирна”; романите
„Кървав пелин”, „Танго назаем”, „Бавен огън”, „Студено кафе”, „Труден
сезон”, „Край Бързица”, „Злато и чакъл”; сборникът с есета и коментари
„Жажда за утре”.
Членува в Съюза на българските писатели. Отличен е с националните
награди „Александър Паскалев” /2008/
за цялостно творчество и „Георги
Караславов” /2010/ за романа „Кървав
пелин”.
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Сага за Балканската война
Иван Дочев

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37223

Т

ози оригинален дневник за
Балканската война, писан на самия
фронт от военния свещеник Иван
Дочев, е на изключително жив и четивен
език и е поднесен на читателя в неговия
оригинален вид, без издателска намеса.
Авторът е пряк участник във войната,
а хроникираните от него събития са
отбелязвани всеки ден, без изключение.
Абсолютно автентични са описанията на
села в Източна Тракия, които съдържат
данни за броя на къщите, особеностите
на обичаите и носиите, поведението
на населението при навлизането на
българските войски.Особено интересно
е описанието на влизането в Одрин –
отношението към чуждото културно
наследство като джамията на Синан,
поведението на турското и гръцкото
население в града, срещите с руския консул
и др. В издадената досега литература за
Балканските войни няма подобен текст
– повечето книги са спомени на военни
с преднамерени становища, целящи да
защитят определена стратегия.

http://nauka.bg

27

Това, което видях от
Балканската война.
Симеон Радев

С

имеон Радев (1879–1967) е роден в
Ресен, дн. в Република Македония.
Български историограф, публицист,
литературен критик, журналист. През
периода 1913–1940 г. е пълномощен
министър в различни държави. Известен
на българския читател най-вече със
„Строители на съвременна България“,
където се изявява като майстор на
българската документална проза.

Като непосредствен участник в Балканската война Симеон Радев е свидетел
на успехите на българските воини, на
радостта на освободените си братя от
Македония и Тракия. За тези събития
ни разказва с вещото си перо на публицист Симеон Радев в книгата „Това,
което видях от Балканската война“.
Но подписаният Лондонски мирен договор няма практическо приложение
поради избухването на Междусъюзническата война (1913). Като пряк свидетел и участник в мирната конференция
в Букурещ той ни разказва в книгата си
„Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913 г.“ – как поради задкулисни игри, нечестни сделки и недалновидност на българското правителство
жестоко се ампутира неговата Родина.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38492
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„Спомени за бунтовно време
1876 година”

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38661
борби на българския народ в навечерието на освобождението от турско иго през
втората половина на XIX век винаги са
представлявали интерес не само за учените, но и за немалък процент от широката общественост. И въпреки че историците в голяма степен са изучили този
важен период от родната история и са
представили публично редица изследвания, на специалистите е добре известно,
че източниците за българската история
все още не са достатъчно пълно издирени и издадени. Липсват добре обмислени
серии, корпуси от извори, и исторически
спомени на дейци, непосредствено участвали в съдбоносни за България събития.

Вече е реалност книга, в която за първи път
са събрани цялостно и изчерпателно спомените на петима видни участници в Априлското въстание от 1876 г. В „Спомени за
бунтовно време 1876 година” (ИК „ИзтокЗапад”) няколко души разказват какво са преживели по време на едно от най-съдбоносните
и важни събития в българската история...
Темата за националноосвободителните

В „Спомени за бунтовно време 1876 г.”
са събрани спомените на петима членове на Панагюрския революционен комитет: Филип Щърбанов, Найден Дринов,
Пейо Дринов, Иван Соколов и Ангел Телийски. Те са писани в различни периоди от време и носят отделни названия,
но по своята същност и петте текста в
книгата са писани от първа ръка – дело
са на възрожденски българи, непосредствени участници в различни исторически събития преди и по време на Априлското въстание от 1876 г. Те описват
по вълнуващ и достоверен начин живота на дейците в годините непосредствено преди освобождението и техните
начални стъпки в революционно-освободителното движение до и по времето

http://nauka.bg
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на Васил Левски. Най-важното събитие
– Априлското въстание през 1876 г., както и неговата подготовка и последвалите
разгром и репресии от страна на турските власти над участниците и беззащитното мирно българско население също
са описани изключително интересно.
Съставителството, редакцията, бележките и подборът на фотографии са дело на
Христо Йонков и покойната му съпруга
Стоянка Йонкова. Заедно с дългогодишната си научноизследователска дейност
проф. Йонков прави публично достояние
редица архивни фотографии и портрети
– на Г. С. Раковски, Левски, Л. Каравелов,
Хр. Ботев, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на участници в Априлското въстание от 1876 г. и др. Участва като автор
в „Енциклопедия България“. Сред основните му трудове са още: „Числен, социален и класов състав на революционерите
в Априлското въстание 1876 г.“, (1993),
научните биографии „Братята на Васил
Левски“, „Старозагорският революционер Кольо Ганчев“ (2005), „Георги Стойков Раковски“, „Личности от Българското
възраждане“ (2001), „Великото народно
събрание на Оборище 1876 г. – начало
на българската парламентарна демокрация“ (2007), „Васил Левски. Биография“
(2008) и „Христо Спиридонов – първият
кмет на град Севлиево след освобождението на България“ (2009). През 1990 г. обнародва (съвместно със Стоянка М. Йонкова) „Спомените на Михаил Греков“.
Важно е да се отбележи също, че „Спомени
за бунтовно време 1876 г.” е част от заветната поредица „Забравените българи”.
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“Хората, които промениха
света”
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38637
между които и на книгата „Джак: Направо
от душата“ (в съавторство с Джак Уелч).
Рийд Хейстингс, „Нетфликс“: Изберете
си определена ниша. Когато някой нещо го
боли, вие трябва да бъдете като аспирин,
а не като витамини. Аспиринът решава
определен проблем на човека, докато
витамините са по принцип пазар на стоки,
които „е хубаво да имаш“. „Нетфликс“ със
сигурност беше аспирин.
Майкъл Дел, „Дел Компютър“:
Експериментирайте и се учете от
експериментите си. Не чакайте, докато
измислите съвършения план. Търсете
благоприятните възможности, при които
действително можете да предложите подобри продукти и услуги на клиентите и на
пазара. Обикновено да следвате примера на
някой друг не е отговорът.
Рийд Хофман, „Линкедин“: Що се отнася
до идеите и основаването на компании,
характерна особеност е, че при тях човек
иска да действа против общоприетата
мъдрост и да бъде прав. В такъв случай ти
имаш предвид нещо, което правят или за
забележителната си журналистическа
което се сещат малко други хора, и можеш
кариера Джон А. Бърн е бил
да го реализираш. „Линкедин“ влизаше
изпълнителен редактор на „Бизнес Уик“,
отчасти в разрез с общоприетото, защото
главен редактор на „Фаст Къмпани“ и
щеше да събере доста голям брой хора в
съредактор във „Форбс“. Основател е
Мрежата, преди някой да осъзнае ползата
на дигиталната медийна компания Cот това. И вярвах, че мога да накарам
Change Media, която изгражда мрежа от
достатъчно хора да експериментират и да
уебсайтове и блогове в областта на бизнеса.
го изпробват.
Автор или съавтор е на още осем книги,

В
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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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Издателство “Българска Наука”

БИОЛОГИЯ
Семейство Хиени
(Hyaenidae)
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12165

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.

Е

то че стигнахме до последната тема
посветена на разред Хищници - семейство Хиени (Hyaenidae).
Разбира се, остават морските представители от надсемейство Pinnipedia Phocidae (тюлени), Odobenidae (моржове) и Otariidae (морски лъвове), но ми се
иска първо да бъде публикувана последната класификация и тогава да ги представим тук.
Съвсем скоро очаквам «Handbook of the
Mammals of the World vol. II – Hoofed
mammals» и ще се постарая да ви представя изцяло новата таксономия на семейство Bovidae (Кухороги), базирана
на Филогенетичната концепция за вида
(Phylogenetic Species Concept). Тук съм
написал малко повече по въпроса.
Хиените (Hyaenidae) са забележителни представители на разред Хищници.
Включват 2 подсемейства, 4 рода с 4 вида
и са разпространени из цяла Африка

Автор: Константин Йорданов

(без Сахара), от Близкия Изток до Индия.
Главно обитатели на саваната, могат да
бъдат срещнати в пустинни и полу-пустинни региони, както и в някой гористи
местности.
Появили се първо в Европа преди около
23 млн. г. успяват да заселят Африка, Азия
и дори Северна Америка. Най-големия
представител Pachycrocuta brevirostris,
достигащ над 100 кг е изчезнал преди
около 500 000 години.
Днешните видове са сравнително подребни: Земният вълк (Proteles cristatus) ,
8-12 кг.; Ивичеста хиена (Hyaena hyaena),
26-41 кг.; Кафява хиена (Parahyaena
brunnea), 28-48 кг.; най-едрата Петниста
хиена (Crocuta crocuta) може да достигне
до 86 кг.
Широко разпространената репутация
на Хиените като мършояди, всъщност е
твърде преувеличена. Те ловуват от 65%
до 95% от храната си, а изключително
здравите им челюсти, способни да тро-

http://nauka.bg

33

БИОЛОГИЯ

шат дори кости на слон, им помагат да се
възползват максимално от жертвата.
Особен интерес за науката, още
от времето на Аристотел представлява
удивителната Петниста хиена (Crocuta
crocuta). За разлика от другите видове хиени, женските са с около 10% по-едри от
мъжките екземпляри. Строго организираните кланове се ръководят от доминираща женска, а всички останали женски
са по-високо в йерархията от най- висшестоящия мъжки. Уникални за света на
бозайниците са и гениталиите на Петнистата хиена. Женската няма външна вагина, а ролята и е поета от удължен клитор
(наподобяващ пенис), който еректира по
време на съешаване.Това изключва възможността за принуда и доминация от

страна на мъжкия. Първото раждане е
много болезнено и разкъсванията зарастват със седмици.
Петнистите хиени са наричани
Каин и Авел на животинския свят. За разлика от другите представители на разред
Хищници, малките им се раждат много
добре развити и между тях понякога се
наблюдава така наречения Сиблицит.
По-силните хиенчета убиват по-слабите
си братя или сестри веднага след раждането, за да получат достъп до повече мляко ( най-богатото на белтъчини измежду
всички сухоземни бозайници ).
Въпреки че не са застрашени засега, популацията на Хиените сериозно намалява, като най-големия им враг е тяхна
лоша слава.

Земен вълк (Proteles cristata)
34
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Подсемейство: Hyaeninae
Род: Crocuta
Петниста хиена (Crocuta crocuta)

Род: Hyaena

Ивичеста хиена (Hyaena hyaena)
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Род: Parahyaena
Кафява хиена (Parahyaena brunnea)

36
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Птиците в България
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7344

Домашна червеноопашка - Phoenicurus ochrurоs (ДТ 14 см).
Обитава каменисти места по ридове, планини и населени места.Мъжкият е почти целия
черен с бели петна по крилата. Опашките и при двата пола са с рьждивочервеникави пера.
Насекомоядна птица.
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Черногушо ливадарче - Saxicola torquata (ДТ 12,5 см).
Среща се по обработваеми земи, покрай
пътища, терени с редки храсталаци, по окрайнините на пасища и мочурливи терени.
Мъжкият е с черна глава no-тъмно оперение от женската, с бели шарки отстрани
на врата. Храни се с насекоми. Гнезди на
земята сред храсталаците и крайпътната
растителност.
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Сиво каменарче - Oenanthe oenanthe (ДТ
14,5 см).
Обитава каменисти планински и
равнинни терени. Познава се по
бялата опашка с черен врьх във
формата на буква „Т“. Храни се
главно с насекоми, които лови
по земята, но понякога - и във
въздуха. Гнездото си прави сред
камъните.
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Испанско каменарче - Oenanthe hispanica (ДТ 14,5 см).
40

Среща се по морското крайбрежие, където брегът е сух каменист или изразено карстов.
Плячката си изчаква на обичайното място за кацане или я преследва по земята. Гнездото е
подобно на това на сивото каменарче, изкопано под скала или дърво.
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Южен славей - Erithacus
(Luscinia) megarhynchos
(ДТ 17 см).
Среща се почти из цялата страна. Обитава гори, храсталаци,
много често в близост до вода.
Брачната му песен е разнообразна и много мелодична. Гнездото
е на земята сред гъсти преплетени храсталаци Храни се с насекоми. Прелетна птица.
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„НА НОЖ”

„БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКАТА ВОЙНА“
Снимките са предоставени от “Изгубената България”, www.lostbulgaria.com
Автор: Антоан Тонев и Радослав Тодоров

П

Увод

рез есента на 1912 г. Българската войска се е събрала в Тракия. Oт 26-ти
септември Черна гора воюва с Османската империя. Призори на 5-ти октомври на юг тръгват стотици хиляди български войници. Въодушевени до краен предел,
при пълен ред, частите на Българската войска
минават границата между Царство България
и Османската империя и нахлуват в Източна
Тракия. За последен път това е станало преди
540 години. В полунощ на 5-ти октомври, цар
Фердинанд е издал „Заповед номер 15 по
действащата армия“, изпълнена с драматизъм. „.............заповядаме на нашата храбра
армия да премине границата и да встъпи в
борба с вековния враг. Офицери, подофицери и войници, нашето дело е свято и човеколюбиво!” Националният възторг, граден за 34
години свободно развитие, избухва като бом-

ба. От Одрин до Бургас и от Дунава до Бяло
море звучи стряскащият поздрав „Честита
война!”. Настъпва критична точка от историята на българите. Почва най-яркият, военният
опит за националното им обединение. С него
се пише блестяща страница от военната им
история и историята на духа им, поредната
глава от книгата за страстите български.........
--------------------------------------------------------------------------------------В началото на ХХ век България се развива
прогресивно, дори сравнена с Европа. Икономиката е аграрна и над 90% от населението е
селско, но то не само изхранва страната, но
и произвежда огромни излишъци за износ.
Растат индустриалните предприятия. В новата си история, България не познава по-добър
период. Модернизирането, макар и с някои
балкански мащаби и краски, върви бързо. В
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някои отношения България става средноевропейска страна, а тръгва от нулата на властващия до 1878 г. азиатски полу-феодализъм.
България се освобождава най-късно, но бързо настига и дори изпреварва съседите си.
Започва истински бум в строежа на пътища,
железници, телеграфни и телефонни линии,
фабрики на леката индустрия и др. Търговията процъфтява, националната култура набира
европейски измерения. Финансовата система е стабилна, културата е възходяща и позитивна. Новото поколение българи израства,
виждайки около себе си само добри неща и
изпълнено със самобитен български уют модерно развитие. Образованието е позитивно
и напредничаво. Създава се класа на образована национална интелигенция и предприемачество. Богатството расте. Много хора се
учат в Европа и се връщат в България. Редът е
гарантиран, сигурността и морала - на високо ниво. Законите са перфектни и се спазват.

Следосвобожденското поколение българи
израства на две основи – самочувстие и стремеж към националният идеал, който в духа
на 19-ти век е един – обединение на българският народ на българската територия.
Въпреки относителното благосъстояние и
спокойствие, всеки българин знае, че пред
народа стои голяма задача. Българите в балканските владения на Османската империя
са негови братя; желанието да бъдат свободни е страстно. Ръководството на страната съзнава това и го споделя, но външно се
въздържа от официална и активна подкрепа
на каузата дори и по време на Илинденскопреображенското въстание. В същото време
обаче не се пречи на ВМОРО и тя се подкрепя
от всички. Тече подготовка и въоръжаване за
неминуемата бъдеща война.
Войната, особено след въстанието от 1903 г.,

Митинг в София по повод обявяването на Балканската война, 1912 г.
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е видяна като единствено възможна и е желана от всички - от обикновените селяни, през
духовенството и интелигенцията, до буржоазията и политиците. Едва ли има друг случай
в българската история когато обществото да е
стояло толкова единно зад една идея, в пълно национално съгласие. България е водещата православна държава на Балканите.
Интересите на Великите сили на Балканите
Наричат Балканите „барутният погреб
на Европа“. Често обаче тук конфликтите са
предизвиквани от Великите сили. Тъй нареченият „Източен въпрос”- борбата за османското наследство, се изостря в края на XIX
век. Противоречията между Великите сили ги
карат да наложат на полуострова решенията
на Берлинския конгрес, жестоко да разделят
политическите граници от етническите и така
да създадат предпоставки за бъдещата Балканска драма.

на Берлинския договор, тя подтиква българското правителство първо да го наруши. На 22
септември 1908 година, Княжество България
обявява независимост от Османската империя и става Царство България. На следващият
ден Австро – Унгария анексира Босна и Херцеговина, а на 24 септември Гърция анексира
остров Крит. За 3 дни стават няколко нарушения на Берлинския договор и връщането на
статуквото е непостижимо.
Става ясно, че Русия няма да се добере до Проливите. Затова тя се обявява против
анексията на Босна и Херцеговина и започва
да се сближава със Сърбия и Черна гора, които тогава са съперник на Хабсбургската империя. Руските дипломати усилено се опитват
да свържат в съюз България и Сърбия, техния
най-верен балкански съюзник. Усилията на
руските посланици в София и Белград са забележителни.

Макар и формално да подкрепя евентуален съюз между България и Сърбия, Петербург не подкрепя българското национално
обединение. По-скоро руската дипломация е
склонна населената с българи област Македония да се подели между Гърция и Сърбия,
за да не стане България най-мощната балканска държава. Русия не желае България да стане решителен фактор на полуострова. Това
й отношение се дължи донякъде и на т.нар.
„разрив с Русия“ от края на 19-ти век, т.е. на
факта, че множество български ръководители мислят самостоятелно и не се съобразяват
с руските желания. Затова цар Николай не
В противостоянието на тези съюзи вярва достатъчно на България и не е склонен
Балканите се оказват гореща точка. Назрява да я подкрепи докрай.
конфликтът между християнските държави,
Австро – Унгария и Германия донякъде
начело с България и вековният им враг – Ос- закрилят Османската империя. Франция, и
манската империя. Великите сили се месят в Великобритания я подкрепят, защото Царисложната обстановка, всяка в свой интерес. град воюва срещу държава от противниковия
Най-активни на са Руската и Австро–Унгар- им блок. И двете желаят да запазят баланса
ската империи. След младотурския преврат на силите на Балканите и в Близкия изток.
от 1908 година те се споразумяват взаимно
да си помогнат, като австрийците искат да
Итало-Турската война от 1911 г. е сблъанексират Босна и Херцеговина, а руснаците сък между Кралство Италия и Османската им- Босфора и Дарданелите. Австро–Унгария ус- перия за северноафриканските провинции
пява. За да не бъде обвинена в нарушаване Триполитания, Фезан и Киренайка, траещ от
В началото на ХХ в. Европа живее в поредната си „Belle Époque”, в условията на небивало развитие. Всички смятат, че прогресът
ще е вечен и всички конфликти ще останат в
миналото. Политиците и военните обаче съзнават, че много скоро ще има мащабна война
и трескаво се подготвят. Оформят се двата военно – политически блока, които по-късно ще
започнат Първата световна война. Руската и
Британската империя и Франция са обединени в Съглашението, или Антантата. „Тройният
съюз“ включва Германия, Австро – Унгария и
Италия.
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29 септември 1911 година до 5 октомври 1912
година. От самото начало Италия надделява,
благодарение на модерния си флот и завладява не само трите спорни провинции, но и
Додеканезите и остров Родос. Става явна изостаналостта на османската армия. Балканските народи засилват мечтата за дълго чаканото
национално обединение. Всяка италианска
победа дава надежда на българите, че скоро
и те ще могат да съкрушат поробителя и да
освободят братята си, останали в Империята
заради несправедливия Берлинския конгрес.
Българските ръководители обаче знаят, че много трудно ще се справят сами. Затова те започват преговори за съюз с останалите
християнски държави на полуострова, които
също имали претенции към Високата порта.
Ходовете на балканските държави са стимулирани активно от дипломацията на част от
Великите сили, които се опитват да използват
нарасналото напрежение за собствени цели.
На 19 юли 1912 г., след атентат на ВМОРО, в гр.Кочани загиват двама турци и шестима българи. Местните турци устройват т.нар.
„Кочанско клане“ и убиват 40 българи. Българското общество реагира остро. Великите
сили и Австро – Унгария искат от Османската империя реформи и децентрализация в
Македония. Русия също се готви за намеса.
Става ясно, че Османската империя не може
да се справи с проблемите в Македония, но
Великите сили не са настоятелни - всяка една
преследва свои цели, а те не включват защитата на християните. Макар привидно Великите сили да са за мир, повечето търсят и готвят евентуална война на Балканите. Най-благоприятна през 1912 година е позицията на
Русия, която е смятана за инициатор на Балканския съюз. Така тя се опитва да затвърди
влиянието си и да отслаби това на Германия
и Австро – Унгария.
В последните два месеца преди войната, дипломацията на Великите сили е крайно
активна. Очевидно Русия, Франция и Англия
са разбирали сериозността на положението и
невъзможността да се предотврати военния
46
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сблъсък и се опитват да съгласуват поведението си в бъдещата война. За разлика от Съглашението, Австро – Унгария и Германия не
вярват, че балканските държави ще се осмелят да се противопоставят военно на Османската империя. Но търпението на българи,
сърби, гърци и черногорци е свършило.
Идеята на Съглашението за Балканския
съюз е свързана с възможността той в бъдеще да се използва и срещу Австро – Унгария.
Тройният съюз от своя страна привлича Османската империя и Румъния. Макар Англия
и Франция да подкрепят Русия в желанието ѝ
да изгради Балканския съюз, и двете не са ентусиазирани от възможността на Балканите
да избухне война през есента на 1912 година,
тъй като се опасяват, че това може да е начало на голяма война, а те не са готови. В дните
преди избухването на войната Австро – Унгария и Германия се примиряват с неизбежното
и опитват всячески да ограничат конфликта,
за да не прерасне в общоевропейски. Австро
– Унгария усилва военните си сили на Балканския полуостров. Италия се възползва от създалата се ситуация и на 5-ти октомври 1912 г.
приключва Итало – турска война. По странно
съвпадение, именно на 5 октомври България
обявява война на Османската империя.. ...
Преди избухването на Балканската
война Великите сили делегират на Русия и
Австро – Унгария задължението да известят
балканските християнски държави, че осъждат всяка мярка, която може да доведе до
нарушаване на мира. Освен това обещават
съдействие пред султана за осъществяване
на необходимите реформи в европейските
части на Османската империя и заявяват, че
ако избухне война ще се запази териториалното статукво. На 19 септември, два дни след
мобилизацията в България, руският външен
министър Сергей Сазонов заявява, че война на Балканите би била ненавременна и че
Русия няма да я подкрепи. Той се опитва да
внуши на българското правителство да не
чака реална помощ от Сърбия и Гърция. България благодари на Великите сили за проявената загриженост, но настоява за конкретни
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реформи в населените с българи райони на
Османската империя. Настояването за реформи е изразено и в обща нота на България,
Сърбия, Гърция и Черна гора до султана от 30
септември. Нотата е отхвърлена. Германия
приема спокойно новината, че войната е неизбежна и продава на Османската империя
хиляди единици оръжие, военна техника и
боеприпаси. Германски военни инструктори
действат в османската армия, уверени в победата й.
Така разединени и преследващи собствени интереси, Великите сили дейно участват
в подготовката за Балканската война, като
всяка една от тях носи отговорност за нея. Те
са загрижени не за справедливостта, правата
и достойнството на християнското население,
а за максималните ползи за себе си
Политически, войната се готви и се
води от Балканския съюз, изграден чрез система от договори и съглашения между православните християнски държави на Балканския полуостров, чиито гръбнак са България
и Сърбия. След Сръбско-българската война от
1885 г. отношенията между тях двете съседни държави трайно се затоплят, сключват се
митнически и търговски съюзи, разменят се
делегации. Монарсите се срещат, а скоро започват сондажите и за военен съюз. Преговорите са трудни, но са поддържани от руската
дипломация. Когато избухва Итало-турската
война българският министър-председателят
Иван Евстатиев Гешов прекъсва почивката
си във Виши и спешно заминава за Белград с
предложение за съюз, считайки че моментът
е дошъл.
Скоро договорът е подписан. Той е предимно
антитурски и антиавстрийски. Ако Австроунгария нападне Сърбия, България се задължава да й помогне с 200 000-на войска. Ако
Османската империя нападне някоя от двете страни и двете се задължават да се включат срещу нея с всичките си сили. Ако двете
страни решат първи да атакуват империята,
първо трябва да уведомят за това Русия и чак
след нейното съгласие да започнат военни

действия с достатъчни за целта сили – България минимум с 200 000 души, Сърбия - със
150 000. Бъдещите отвоювани територии се
разпределят както следва: Сърбия признава правото на България да анексира всички
турски територии в Източна и Беломорска
Тракия и Източна Македония; България признава правото на Сърбия да анексира всички
територии северно и западно от Шар планина – Косово и Новопазарския санджак. По
средата между Шар планина и река Струма
остава една буферна зона с все още неопределен статут, според договора тя може да получи автономия, но ако това не е в интерес на
двете страни те имат правото да си я поделят;
разделянето е с по диагонал от Крива Паланка до Охридското езеро; частта югоизточно
от тази линия (наречена „Безспорна зона“)
остава за България, а съдбата на останалата
(„Спорна зона“) ще бъде определена с арбитража на руския император; докато влезе в
сила решението му, сърби и българи ще управляват съвместно с т.нар. „кондоминиум“.
След няколко месеца е подписан и таен „отбранителен договор” между България и Гърция, също насочен срещу Османската империя, като за този съюз посредничи английската дипломация. В Бъдещата война България
се задължава да участва с 300 000 армия, а
Гърция – със 120 000. За завоюваните територии в договора с Гърция не се споменава
нищо! И двете страни искат Южна Македония, но са уверени, че в края на войната ще
са в по-добра позиция и на принципа на реалната окупация ще могат да наложат своята
власт там.
Последната крачка към Балканския съюз са
устните спогодби между България и Черна
гора, между Черна гора и Гърция и между
Черна гора и Сърбия за съвместни военни
действия.
Договорите, особено този с Гърция са много
зле сключени и не защитават националния
интерес на България. Цялата им система съдържа огромна геополитическа грешка за
България – единствените й гаранции срещу
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нарушаване на договорите са самите договори...... Тилът й в Македония остава открит,
а основната тежест на удара срещу врага –
остава за нея. При евентуален сърбо-гръцки
съюз, нищо не пази България от запад, при
положение, че воюва на Изток. Изтегли ли се
на запад, нищо не пази България от Изток.
Всичко опира до добронамереността на Гърция и Сърбия......
Състояние на армията и въоръжение
На този дипломатически фон, на сцената на балканската история излиза един
фактор, с който се налага всички да се съобразят – Българската войска.
В България тя винаги е сред най-важните институции на държавата. В атмосфера на
национален възход, българските политици
след Освобождението правилно разбират
огромното значение на армията и затова ин-
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вестират голяма част от държавните средства
(в някои години като 1911 г. разходите за войската са близо 1/3 от всички разходи на Царството) в модернизирането и комплектовката й. В тези бурни времена неумолимо се
налага идеята, че само силната армия може
да гарантира на България достойно място на
Балканите и в Европа. Българите питаят огромно уважение към своята войска и за всеки е
въпрос на чест да бъде в редовете й.
Според Закона за устройството на въоръжените сили от 1891 година, те се състоят
от всички годни мъже от 20 до 45 години и
се разделят на три основни части: Действаща
армия, Резервна армия и Народно опълчение. В Действащата армия се включват десетте най-млади набора на възраст от 20 до 30
години. Резервната армия е изграждана със
спомагателна функция, но при война тя може
да действа и извън пределите на държавата и
се състои от мъжете на възраст от 30 до 37 го-

София - Централна гара, заминаване на войска към фронта след обявяването на Балканската война,
1912 г.
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дини, както и мъжете между 20 и 37 години,
ограничено годни за служба. Народното опълчение се състои от два призива запасняци:
първият между 37 и 41 години, който също
би могъл да действа извън държавата, а вторият включва последните 4 набора (42 – 45
години) и не може да напуска пределите на
Княжеството.
Българските войници служат 2 години
в пехотата и 3 години в специалните родове
войски. Там младите българи, без разлика на
произход и статус, се приучават към ред, дисциплина и уважение към държавността, които стават основни черти на българската армия
през Третата българска държава. Службата е
изключително желана. Често от военните комисии се крият заболявания, а опити за отклонение почти липсват. През службата си
младежите придобиват безценни умения и
опит, които поставят българската армия сред
най- подготвените армии от началото на ХХ
век. В последвалите събития, военният дух и
качества на българина тепърва ще изнанадват всички.
Българските политически и военни
ръководители полагат огромни усилия да
изградят стройна и ефективна военна структура. Армията има мирновременна и военновременна структура. Структурата е проста,
добре обмислена и изключително ефективна. Общата численост на Действащата армия
според тази структура е малко над 137 хиляди бойци, като 100 000 от тях са пехота, 3 570
души са конница, 12 000 – артилерия, 4 000
– инженерни войски, 600 – полска жандармерия, 12 000 – спомагателни войски и 5 500 са
част от различните учреждения. Резервната
армия би трябвало да има численост от малко над 117 хиляди бойци, а Народното опълчение и допълващите войски са по 32 000
души всяко.

средствено след Освобождението, България
има речен (Дунавски) флот.
Борбата за Освобождение на българите под османска власт стига върха си при
Илинденско – Преображенското въстание от
1903 година. Хиляди българи от Македония и
Одринско избират смъртта пред ярема и показват на целия свят, че смелостта, и любовта към род и Отечество са вечни. Жестокото
потушаване на въстанието води до сериозно
напрежение в българското общество, като
все по-често се чуват гласове България да защити чедата си отвъд границата. Политиците
и висшите военни преценяват, че държавата
още не е готова за война и полагат огромни
усилия за успокоение успокояване на хората.
Наред с това се залавят трескаво да модернизират армията и да я подготвят за война. През
1903 година е приет нов Закон за устройството на въоръжените сили. Увеличава се с 1 година пределната възраст на военната служба
- до 46 години. Въоръжените сили се разделят
на две основни части: Действаща армия (наборите от 20 до 40 годишна възраст) и Народно опълчение. То се дели на: Първи призив
(наборите от 40 до 44 години) и Втори призив
(наборите от 44 до 46 години).
Решава се във военно време да се
използва корпусната организация, като дивизията се разгръща в корпус, а бригадата в
дивизия. Корпусът се състои от: 2 пехотни дивизии, всяка от които от по 2 бригади или 4
полка, всеки полк - от 4 дружини (общо 32
дружини); 2 артилерийски полка от 3 отделения или 9 батареи; 2 ескадрона дивизионна
конница; пионерна дружина; 2 дивизионни
продоволствени транспорта; 2 пехотни паркови роти; артилерийска паркова рота; 2 дивизионни лазарета; 2 дивизионни полеви болници; 6 корпусни полеви болници.

Общата численост на една дивизия при пъТози закон за устройството на въоръ- лен щат е 21 725 боеца, за двете дивизии
жените сили се изменя няколко пъти до Бал- – 43 450, а за целия корпус – 45 355 бойци,
канската война.
което дава обща численост на деветте корпуса от 408 195 души. Към тази цифра следва
През 1899 година се създава и българ- да се прибави конната дивизия, планинската
ският морски флот. Още от периода непо-
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артилерия и други части за да се достигне до
общата численост на цялата армия в порядъка на 415 000 воини. От тях 361 795 души са
пехота, около 41 000 са артилерия, 4520 са
конница и 7875 души са пионерни войски.

при конницата и артилерията, поради специфичния им характер, а и поради нуждата от
много по-сериозни инвестиции. Двата рода
войски не успяват да се развият до нивото
заложено в закона, но въпреки всички перипетии се модернизират и укрепват съобразно
Ръководителите на България се опит- възможностите на държавата, които в първоват колкото се може по-бързо на практика да то десетилетие на ХХ век нарастват не с месеприложат основните положения на закона, ци и години, а с дни и часове.
но се сблъскват с редица трудности. Пехотата
се развива изключително интензивно, найПрез 1908 година се прави нова провече поради огромното желание с което слу- мяна на щатовете, която действа и през Балжат и се обучават българските младежи и по- канската война. При война, в Действащата
ради по-малката необходимост от средства армия се мобилизират само мъжете между
за нея. В пехотата напълно се прилага закона 20 и 30-години. От наборите между 30 и 40 гоот 1903 година и тя става действително удар- дини се създават резервни полкове и бриганата сила на българската армия. Много сери- ди, съставени почти изцяло от запасни и тези
озно се развиват инженерните войски, които полкове и бригади се придават към действане само успяват да реализират заложените в щите дивизии. От 1910 година започва по-инзакона идеи, но дори и да надградят над тях. тензивно развитие на артилерията, тъй като
Задоволително е развитието и на морския става ясно, че войната е близо. Инженерните
флот, който се сдобива с 6 миноносеца и 1 войски продължават възходящото си развибрегова батарея. По-различно е положението тие и се създава Технически парк, включващ

Обучение с новополучените тежки картечници в 6-ти пехотен полк, началото на ХХ век
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и Въздухоплавателното отделение, Автомобилното отделение, Прожекторното отделение и Инженерната работилница. През 1912
година се преустройват дивизионните интендантства, като така се улеснява снабдяването.
В навечерието на Балканската война
в България има три военно – инспекционни
области, като всяка от тях има 3 пехотни дивизии, от по две бригади, всяка от които от по
два пехотни полка, а всеки полк – от по две
дружини, нестроева рота и картечен взвод. В
дивизията има и по един артилерийски полк
с 3 отделения, всяко от две батареи по 4 запрегнати оръдия. Нестроевите части са: дивизионно интендантство с интендантска рота
и дивизионна болница със санитарна рота.
Дивизиите по инспекционни области са: За
Първа инспекционна област (София) – I Софийска, VI Бдинска и VII Рилска дивизии; За
Втора инспекционна област (Пловдив) – II
Тракийска, III Балканска и VIII Тунджанска дивизии; За Трета инспекционна област (Русе)
– IV Преславска, V Дунавска и IX Плевенска
дивизии.
Освен пехотните дивизии армията има 3 конни бригади - Софийска, Пловдивска и Шуменска общо с 10 полка и в допълнение Лейбгвардейският на Н.В. конен полк.
Артилерията се състои от 3 планински артилерийски полка, 3 крепостни батальона и различни помощни артилерийски учреждения.

54 782 души. Запасните офицери през 1912
година са общо 4095 души.
Така в навечерието на войната България разполага с около 7000 офицери, докато според
военновременния щат те трябва да са 11 590,
т.е. има недостиг от близо 4 500 офицерски
кадри. Подофицерите на действителна служба и в запас през 1912 година са 48 102 души,
което е малко над необходимите 46 760 души
според военните разчети. Войниците при
война са 459 810 души, което е около 10% от
цялото население на държавата.
Според разчетите на Министерството
на войната обучените за военна служба мъже
в България, които подлежат на мобилизация
са 535 459 души, но към тях трябва да се добавят и годните за военна служба, които все
още не са служили и които могат да заемат
длъжности в тила или в нестроевите части.
От горното става ясно колко сериозна
подготовка и планировка е осъществена от
висшите военни и политически ръководители
на държавата. Удивлява мащаба, на фона на
малкото население на държавата – 4 337 000
души през 1910 г. Армията се превръща в
основен стълб на обществото. Проблеми с
наборите не е имало никога. Младежите и
запасните се явяват с ентусиазъм. Военната
служба е гордост, а като цяло войниците й
се посвещават от дъното на душата си. Огромната любов на българите към войската им и
желанието им именно чрез нея да реализират националния си идеал, са повече от очевидни.

Инженерните войски включват Железопътна
дружина с Технически парк, три пионерни
дружини с по 6 роти всяка, телеграфна дружина и понтонна дружина.
Ръководството на държавата полага големи
усилия за модернизация на въоръжението.
Флотът се състои от Щаб, Неподвижна отбра- От 1891 година пехотата сменя остарялата
на, Подвижна отбрана, Учебна част, Арсенал пушка „Бердана” с пехотната магазинна пуши съоръжения и Дунавска част.
ка „Манлихер”, която е считана за най-добра
Наред с това към армията се числят и военно в света. Приети са и пушки „Манлихер” образци 1888, 1890 и 1895 година и карабини
– съдебни и санитарни войски.
„Манлихер”, образци 1890 и 1895 година. В
Според официалния бюджет за 1912 годи- артилерията се залага основно на системи
на офицерите на редовна военна служба би „Круп” - 8.7 см, и 7.5 см. далекобойни стоматрябвало да са с численост от 2 891 души, нени оръдия.През 1892 година са въведени
подофицерите – 4 204 души, а войниците – 12 см. гаубици „Круп” с далекобойност 5000
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метра. Оръдията 7.5 см. излизат от състава на
Действащата армия и са оставени за резервните батареи, като са заменени повсеместно
с 8.7 см. оръдия. През 1903 година кадровите
офицери от цялата армия получават 9 милиметров пистолет „Парабелум”, един от наймодерните в света. През същата година е приет и бездимния барут. След навлизането на
скорострелните оръдия в световната артилерийска практика България бърза да закупи 15
см. гаубици с ускорена стрелба „Шнайдер” с
далекобойност 6 500 метра. През 1905 и 1906
година полската и планинската артилерия се
превъоръжават със 7.5 см. оръдия „Шнайдер” с далекобойност 6 000 метра. Една батарея вече е от 4 оръдия. През 1908 година в
армията са приети картечници „Максим”, със
скорострелност 450 изстрела в минута. Благодарение на новото въоръжение се формират картечни взводове към всички пехотни и
конни полкове., които преди войната стават
роти. На 1 януари 1911 година се формират и
3 полски гаубични батареи, снабдени с 36 на
брой 12 см. оръдия.
Пушките „Манлихер” обаче стигат само
за Действащата армия. Опълчението, допълващите части и новите формирования остават със старите „Бердани” и дори със много
старите пушки „Крънка“. При мобилизацията
не достигат и пистолети „Парабелум” и много
офицери са въоръжени със стари револвери
„Смит и Уесън”. За някои от офицерите няма
и това и те заминават на фронта, въоръжени
със саби и с вярата, че отиват да воюват за
справедлива кауза.

Униформата е максимално опростена
и пригодена за фронта, съобразена с новата
за началото на ХХ век идея за защитен цвят,
(при който боецът и околната среда се сливат
максимално). При мобилизацията повечето
части получават качествено за времето си облекло в защитен цвят (зелен или сив), но за
някои части то не достига и те са принудени
да се облекат с различни цветни униформи.
Не лиспват и запасняци с цивилни дрехи. Въпреки всички несгоди и липси, българските
военни не само не се оплакват, а смело поемат към фронта. Времето не стига за осигуряване на облекло за всички. Традиционна е
липсата на обувки и повечето редови чинове
носят навуща и цървули.
През 1898 година въпросът за войнишкото снаряжение е решен за цялата армия.
Пехотинците носят раници, презраменни паласки, окопни сечива, манерки за вода и други. Кавалерийските части носят портупей за
сабя и темляк. Според поверителното „Положение от 1906 година“ пехотинците носят във
военно време 27, 945 кг., от тях 16,790 кг. снаряжение и облекло, 9,435 кг. въоръжение и
1,720 кг. храна. Конникът носи 13,900 кг., като
от тях 8,710 кг. са снаряжение и облекло, а 5,
190 кг. е въоръжението. Останалите предмети се носят върху седлото.

Благодарение на енергичните и далновидни действия на българските власти след
1903 година коневъдството бележи ръст и
армията през 1911 година разполага с 97 352
коня. Недостигът се компенсира с волове.
Обозът при война има 15 758 товарни конски
Артилерията също не е напълно оком- каруци, което се постига, с помощта на мобиплектована и снаряжена. Най-сериозен е лизирани частници във всяка дивизионна обпроблемът на обсадната артилерия, която по- ласт.
ради остарялата техника е смятана за неспособна да превземе добре укрепена крепост.
Непосредствено преди началото на войната
Българската армия е впечатляващо
българското военно министерство успява да обучена. В „Плана за разпределение на гокупи 15 000 пехотни пушки и 10 000 карабини дишните занятия в армията” от 1892 година
„Манлихер“ и така осигурява въоръжение за пише следното: „армията да бъде възпитаинженерните войски и за Македоно–Одрин- на в духа на свободното, самостоятелно
ското опълчение.
проявление на умствените и физическите
сили .... при изпълнение на дадената зада-
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ча. Целите се задават от висшите началници, по-долните действат съвсем самостоятелно в избиране средствата........,
за която цел е необходимо, преди всичко,
решителност в изпълнението. Ето защо,
у всеки началник трябва да се вкорени съзнанието, че опущенията и нехайството
към поставената от по-горе задача влекът към по-голяма отговорност, отколкото грешките в избиране на средствата
за изпълнението на тези задачи”.

за съкрушаване на врага със следващото си
действие. Българският военен устав напълно
отхвърля идеята за пасивната отбрана и указва, че единствено активната отбрана дава
положителни резултати. Българската военна
мисъл е напредничава. В армията цари дух
на смелост и решимост.

Пример за това е безшумния нощен щурм
- при нощни действия войските се обучават
да се придвижват безшумно в сгъстен строй
и да атакуват на нож без стрелба. Оказва се,
На тази основа се създава прослойка от че тези атаки стават непреодолим кошмар за
ясно мислещи, действащи и постоянно само- врага.
усъвършенстващи се амбициозни офицери,
които ще изиграят ключова роля на бойното Състоянието на военното дело в Европа по
поле и които самостоятелно ще спечелят сра- онова време е такова, че основна сухопътна
женията, бързо ще се ориентират във всяка ударна сила на армията е пехотата. Технологичното състояние на армиите е такова, че арситуация и без страх ще взимат решения.
тилерията само поддържа, макар и интензивИзключително важна роля при форми- но пехотата или кавалерията, а военновъзрането на бойни качества изиграват занятия- душните сили едва прохождат. В тази ситуата и ученията. Те са с практическа насоченост. ция, България има неочаквано предимство и
По време на големите и малките маневри се то се открива в първокласното състояние на
отработва взаимодействието на различните пехотата й. То се дължи както на доброто въородове войски. Така българската армия успя- ръжение, така и на изключителния боен дух,
ва да постигне много добро взаимодействие позволяващ бързо усвояване на обучението.
между пехота, артилерия и инженерни вой- В този исторически период технологичната
ски, като единствено конницата остава нена- изостаналост от великите сили не е така гопълно интегрирана с останалите родове вой- ляма, както по-късно. Оказва се, че в лицето
ски.
на Българската войска противникът среща
една изключително опасна и модерна военВ българския Устав за строева служба в на сила.
пехотата се обръща специално внимание на
един боен прийом, станал „патент” на бълВ българската армия пехотата е приета
гарите и решил множество битки - атаката за главен род войска, като всички останали
„На нож”. Тя е върховен момент при настъп- родове войски трябва да ѝ помагат. Решено
лението. Наред с деморализиращия за про- е пехотата да води основните сражения, като
тивника ефект се преценява, че качествата на си проправя път с огън и решава изхода на
българските войници ще бъдат използвани сраженията на нож. В бойната й подготовка
най-пълноценно при подобни директни схва- влиза и окопаването при отбранителен и при
тки. Българската военна мисъл формулира и нападателен бой. Уставът от 1905 година нанякои изключително важни постулати като: ставлява, че боят се печели само чрез движе„Прекъсването на боя и отстъпването не ние напред. Нападателният дух дава моралса поражение, а само една хитрост”. Това но превъзходство на българската армия и на
положение бива разяснявано на всички чи- него тя дължи много от победите си.
нове и създава изключителна морална устойПодготовката на артилерията също е
чивост. Дори и при заплаха от пълен разгром
на
много
високо ниво, като при този род войбългарските воини, отстъпвайки са готови
ска добре подготвените й на запад и в Русия
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офицери следват най-модерните тенденции У самите войници липсва особена мотивация
на водещите европейски армии.
да се бият, поради което при тях са повикани
ходжи и молли с цел да разпалват религиозКонницата остава сякаш леко встрани ни чувства, говорейки им за Свещена война
от всеобщата модернизация на българската на полумесеца срещу кръста. Набляга се на
армия. Това донякъде се дължи на факта, че религията, но това са средновековни мотиви,
тя запазва своята автономност и не участва които са изтъркани в новото време. Османв по-големите войскови съединения, както и ската армия и структурата й е още от полуфена изчерпаният потенциал за модернизиране одален тип. Зрее младотурската националисна този род войска.
тическа революция.
Инженерните войски претърпяват бурно развитие до Балканската война и успяват
да постигнат редица сериозни успехи в мирно време, които стават база за успешните им
действия по време на войната.
Състоянието на българската армия в
навечерието на Балканската война е много
добро. Редицата проблеми са постепенно и
твърдо са преодолявани, за да може в началото на 1912 година войската да е напълно
подготвена за дълго чаканата разплата с поробителя.

В тактическо-оперативно отношение нещата
също стоят зле. В щаба смятат, че отделните
балкански държави не могат да се споразумеят за общи действия, поради което въобще
и не е разработен подробен план срещу Балканския съюз. Когато войната става неизбежна турските командири решават да приложат
против съюзниците план №5, според който
Тракийския военен театър се определя като
първостепенен. На него те съсредоточават
Източната армия, наброяваща 183 600 души,
отделно от това в крепостта Одрин е разположен крупен военен гарнизон от 70 000 души.
Според плана силите им трябва да настъпят
от Одрин и Лозенград към Елхово и Стара
Загора, българските войски трябва да бъдат
изтласкани назад по долината на Марица,
притиснати към Родопите и унищожени с помощта и на Кърджалийския корпус.

На юг от България обаче има противник с военна традиция, имперски ресурси и сериозен
опит. По време на Балканската война Османската империя все още е значителна сила, макар и вече критично изостанала от Западните
Велики сили. Тя обхваща територия от 2 983
000 кв.км. и население от 24 800 000 души. То
е в пъти повече от всичките страни от Балкан- В Македония, Албания, Косово и Епир, т.е.
всички останали фронтове, освен този срещу
ския съюз.
българите, турския щаб съсредоточава ЗападСпоред първоначалните разчети на генерал- ната (Вардарска) армия, която заедно с остания й щаб тя трябва да мобилизира до 1 000 налите съединения в района наброява близо
000 души армия за предстоящата война, но в 156 000 души, срещу които обаче съюзниците
действителност се оказва, че е събира само разполагат с общо 421 000 души.
420 000 от тях на балканския военен театър.
Тя разполага с около 23000 оръдия и 420 кар- Западната армия първоначално трябва да затечници. Въоръжението на пехотата също е еме удобни отбранителни позиции и щом общото положение на войските се подобри да
добро – с пушки „Маузер” и „Мартини”.
мине в контранастъпление срещу противниИмперията обаче е болният човек на Европа. ка. България и съюзниците й имат пред себе
Части от командният състав са лошо подгот- си могъщ противник, но с разколебана мотивени. Близо половината от офицерите, наби- вация и не докрай ефективен военен ресурс.
рани от феодалните среди, не са минали през
военно училище. Отношението им към редо- Допълнителна роля за бъдещото поражение
вите войници е доста презрително и сурово. има и географията – османския фронт е разтегнат от Албания до Черно море, с тясната
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ивица на Западна Тракия, на юг от България и
на север от Бяло море. Това предполага лесно прекъсване на връзката между Западната
и Източната армии, както и големи проблеми
със снабдяването. Итало-турската война е показала слабостите на армията, макар последната да се води от някои изтъкнати професионалисти, като Мехмед Шукри паша, Абдулах
паша, Махмуд Мухтар паша или Хюсеин Рауф
бей.

Бойович. 2-ра Съюзна армия е в състав 2 пехотни дивизии - сръбската Тимошка и българската 7-а Рилска дивизия, с обща численост
около 50 000 души, разположена на територията на България в района на Кюстендил
и Дупница, под командването на сръбския
ген. Степа Степанович. 3-а Сръбска армия, в
състав от 3 дивизии (общо 60 000 войници)
под командването на ген. Божидар Янкович
е концентрирана в района на Куршумлия и
Медвежа. Ибърския отряд (12 000 души) и
Кралство Сърбия мобилизира близо 230 000 Яворския отряд (8 000 души) са разположеармия с 540 оръдия - 10 пехотни и 1 кавале- ни край Кралево, на запад от основните сили,
рийска дивизия, групирани в 3 армии, както срещу Новопазарския санджак и Косово.
и 2 независими отряда под върховното командване на ген. Радомир Путник.
Основната цел на сръбските войски е да пробият по главното направление на юг от Враня
Най-мощната групировка е 1-ва Сръбска ар- през Куманово към Щип със силите на наймия в състав: 5 пехотни и 1 конна дивизия – голямата им 1-ва армия. 2-а съюзна армия
90 000 души, съсредоточена при Враня, под трябва да направи обход от запад през Крикомандването на началник щаба ген. Петър ва Паланка към Кочани. 3-а - през Прищина и

Българската тежка артилерия - със 150-мм нескорострелни гаубици Д-12 “Шнайдер”, 1912 г.
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Скопие. Ибърският отряд настъпва към Косо- 13 000 души), като двете общо разполагат с
во, а Яворската бригада първоначално остава около 250 оръдия. До края на войната броя
за заслон срещу Австроунгария, а впослед- на войниците достига до 215 000 души.
ствие нахлува в Новопазарския санджак.
Флотът бързо установява господство в ЕгейЧерна гора първа започва военни действия ско море, превзема голяма част от Егейските
против Османската империя, това се прави с острови, блокира Дарданелите, а с тях и морцел натам да бъдат отвлечени част от силите, ската връзка между османските владения в
които са предвидени да се бият срещу сър- Мала Азия и Македония. Това принуждава
бите. Мобилизирани са около 35 000 души турския щаб да отдели сили от Източната ар(заедно с малко по-късно присъединилите се мия при Люлебургаз за да охраняват Галиподоброволчески отряди от Босна и региона) ли. Също така и подкрепленията от Сирия и
групирани в 4 пехотни дивизии, със 140 оръ- Палестина са принудени да се придвижват
дия.
към фронта по дългия и доста бавен сухопътен маршрут, докато съюзниците вече могат
Основните им задачи са да овладеят Ново- да прехвърлят войски и по море, както наприпазарския санджак и най-вече крепостта мер 7-ма Рилска пехотна дивизия е прехвърШкодра където са струпани ¾ от всичките им лена от гръцките кораби от Солун до фронта
сили. Заедно с дошлите им подкрепления от в Източна Тракия, а също и прехвърляне на
3 сръбски дивизии заедно с голямо количе- части в Албания.
ство обсадна артилерия и поредица от преговори, щурмове и много тежки загуби те не Но всичко това се дължи на факта, че по това
успяват да превземат крепостта. Тя им е пре- време основните сили на турския флот са отдадена от Есад паша на 23 април 1913 г. след делени или за защита на войските, или за охкато се договарят да го пуснат да се оттегли рана на доставките през Черно море, а когато
на юг през Албания заедно с войските и въо- българите стигат Чаталджа и за да обстрелват
ръжението си.
позициите им от морето с тежката корабна
артилерия.
Със съвместни действия на сръбски отряди и
настъпващата Източна черногорска дивизия Самите проливи остават под контрола на туре овладян и Новопазарския санджак.
ския флот така че те имат възможността да
прехвърлят войски от Мала Азия в Източна
Тракия.
Гърция разполага с най-солидния флот (главнокомандващ – адмирал Павлос Кунтуриотис) от страните в Балканския съюз, включващ: 1 тежък крайцер, 3 броненосеца, 14 ескадрени миноносеца и други по-малки кораби, както и един разузнавателен хидроплан
включен към тях в хода на войната. Според
договора между България и Гърция задачата
му е да пресича транспортирането на османски войски през Егейско море на Балканите.
Сухопътните сили са разделени на 2 армии –
Тесалийска (около 100 000 души групирани в
7 пехотни дивизии и 1 кавалерийска бригада), дислоцирана край Лариса, разполагаща
също така и с 4 самолета и Епирската (около
56
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Турския флот прави и два опита да пробие
гръцката блокада на Дарданелите, но и двете битки завършват с неуспех за тях. Единствено крайцерът Хамидие успява да пробие
през блокадата и да навлезе в Егейско море,
където тероризира гръцкия търговски флот
и военните транспортни кораби до края на
войната.
На 5 октомври гръцката Тесалийска армия настъпва на север към Солун, преодолява при
Еласона скромните сили (едва 1500 души)
на турския прикриващ отряд и напредва към
прохода Сарантпоро, където среща сили на
около 2 турски дивизии и с атаката на своите 5 дивизии и минимални загуби и за двете

ИСТОРИЯ
страни успява да разбие отбраната им. Така
Тесалийската армия излиза в долината на
Бистрица и напредва към Вардар, там се завръзва решителната битка при Енидже Вардар, която е отново със смазващо числено
превъзходство за гърците – 80 000 души и
120 оръдия срещу 25 000 турски войници с 30
оръдия. Турците отново са разбити, този път с
по-тежки загуби – ок. 3000 убити, но успяват
да отстъпят сравнително организирано и да
се изплъзнат на гръцката армия изтегляйки се
отвъд Вардар. Впоследствие обаче решават,
че Солун е неукрепен и крайно неподходящ
за отбрана от толкова малко сили и решават
да го изоставят. Така гръцката армия влиза
свободно в Солун само няколко часа преди в
града да влезе и българската 7-а Рилска пехотна дивизия.
Епирската армия достига безпрепятствено
крепостта Янина и я атакува с 41 000 войници, 105 оръдия и 48 картечници. Първите два
щурма на крепостта са отбити от гарнизона й,
но на третия гърците успяват да я превземат.
Отбраняващият се гарнизон не е малък – над
30 000 души, но артилерията му страда от остра липса на снаряди и няма с какво да отвърне на огъня на гръцката и атаките на пехотата
им.
Офанзивата на българската армия
Лозенградска операция

южна посока, за да съдейства на II армия при
Одрин и при нужда да е в състояние да подпомогне действията на III армия във фланг.
Трета армия пък трябва да настъпва директно на юг в отстъп от I и II армии и когато те
заемат изходно положение, трябва изненадващо да атакува Лозенград. Основа на плана
е объркващото движение и изненадата, като
турците до последно не подозират, че цяла
българска армия се придвижва на разстояние от един преход зад първите две, които
всъщност я прикриват.
Затова на 9 октомври турското командване
решава III корпус, да нанесе от Лозенград
удар срещу левия фланг на българската I армия, смятайки че това са основните български сили. Командирите Абдулах паша и Махмуд Мухтар паша избират агресивна стратегия и настъпват по линията Лозенград - Одрин. Оказва се, че двете армии интензивно
настъпват една срещу друга, без да знаят за
това.
Решението за атака от страна на османската армия е взето под натиска на Цариград.
Данните за българските войски с които разполагат османците не са точни и ги карат да
вярват, че срещу тях напредват не повече от
70 000 бойци. Първа и Втора армии получават
заповед да запазят позициите си, а III армия
получава нареждане да атакува и превземе
Лозенград. Тя незабавно започва настъпление с авангард в състав: конната дивизия, IV
и V пехотни дивизии, а VI дивизия е оставена
като резерв назад. Поради недоброто разузнаване и от двете страни на 9 октомври се
случват цяла поредица срещни боеве – при
Гечкенли, Селиолу, Ескиполос, Петра, Ериклер и Раклица. В тях българи и турци се изправят като равни за пръв път от 14-ти век.
Срещу българските сили от I-ва бригада на
I-ва Софийска дивизия, IV-а Преславска дивизия и V-а Дунавска дивизия са четири турски
армейски корпуса и една конна дивизия.

Българската армия започва войната с
т.нар. „Лозенградска операция“. Източната
армия на Османската империя се съсредоточава по линията Лозенград – Одрин. На 5
октомври, в първият ден от войната българската армия настъпва. Планът е I и III армии
да напреднат към Цариград, а II-ра армия да
неутрализира Одрин. Първият важен обект
е укрепеният Лозенград, който затваря българското настъпление на юг и югоизток. За
превземането му българските командири изработват сложен, но, както ще се окаже, много ефективен план. Втора армия трябва да
При Гечкенли, въпреки унищожителнапредне по посока на Одринската крепост ния артилерийски огън, една българска друи да блокира огромния одрински гарнизон. жина атакува турските позиции на нож и проПърва армия трябва незабавно да настъпи в
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Българската артилерия, 75-мм скорострелни оръдия “Круп” (трофей) до Лозенград, 1912 г.

гонва неприятеля, като пленява две батареи.
При Селиолу 2/4 бригада от IV Преславска дивизия нанася тежко поражение на османските части и ги прогонва от селото и от близките
височини. През нощта следва хладнокръвно
и храбро нападение на нож, като турците са
прогонени от всички позиции близо до Селиолу и отстъпват панически. Втора турска
дивизия е разбита, а паническото ѝ отстъпление намалява морала и на Първа. В тези два
срещни боя българските войници и офицери
започват да показват смелост и неустрашимост, като преодоляват мощната артилерия
на противника само за да се вплетат в двубой
на живот и смърт с врага. Той е толкова шокиран, че панически бяга.
При Ескиполос – Петра се проявяват
високите бойни качества на българските
артилеристи. С нескорострелни батареи те
сломяват османските скорострелни. След
пристигането и на българските скорострел58
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ни батареи победата е все по-близо, но поради смрачаване огънят е прекратен. На 10
октомври рано сутринта българите започват
настъпление срещу турските позиции, криейки се в утринната мъгла. 19-ти Шуменски
пехотен полк показва невероятен пример за
храброст и военно майсторство. През нощта,
в абсолютна тишина той настъпва към село
Ескиполос, преминава го и се озовава в близост до височината, заета от османците. Там
българските воини изненадващо се хвърлят
на нож срещу противника и го изтласкват от
позицията. Сутрешните боеве при Петра на
10 октомври не носят окончателна победа на
българските войски, понеже настъплението
им е спряно от мощната турска артилерия
след вдигането мъглата. Изключително успешни са действията на 44 пехотен полк, който под прикритието на мъглата подхожда до
критична близост до турските окопи и след
кратък пехотен огън успява да прогони вра-
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Лозенград (дн. Kırklareli) в Тракия, вероятно 1912-13 г.

га от позицията им и да я заеме. След обяд
в боевете активно се включва и българската
артилерия, която бързо надделява над 3 османски батареи и улеснява напредването на
пехотата. Решителната атака на българските
войски е осъществена с поддръжката на артилерията. Когато българите приближават на
800 крачки от позицията на османците, започва жестока престрелка между пехотните
части. Под прикритието на дъжда някои български части успяват да напреднат още и се
озовават на 500 крачки от турците, а дори и
по-близо. Артилерията в този момент успява
да нанесе сериозни загуби на турските поддържащи части, а от време на време нанася
удари и срещу основната укрепена турска позиция. В този момент врага се опитва да вкара нови войски в боя, но командирът на една
от дружините на 43 –ти пехотен полк, която
е в резерв, самостоятелно заповядва развръ-

щане в резултат на което българската картечна рота нанася такива загуби на новите противникови части, че те прекратяват настъплението си. Към 16.30 часа на 10 октомври българските части започват да получават превес
над турските и в този момент отделни бойци
и части на османците започват да отстъпват.
Българите започват атака на нож и се спускат
стремглаво към турските позиции, което предизвиква силна паника и масово безредно
бягство. Българите преследват противника
докато той напълно се скрива зад скалите на
Текедеренския дол. Смелостта на българските войници прави огромно впечатление на
османците и ги кара да бягат към по-добре
укрепените си позиции на юг.
Показателни за смелостта на българския войник са и боевете при село Ериклер,
където въпреки първоначалното числено
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надмощие на османците българските войски
успешно настъпват, а противникът започва
хаотично отстъпление. Българските войници
искрено са вярвали в правотата на делото си
и че от тях зависи бъдещето на поколения
българи. Именно това е онзи морален стимул, които е карал нашите предци да разгърнат уникалния си боен дух и да напредват
дори тогава когато насреща им се е изправял многократно превъзхождащ ги противник. Вярата, че правдата ще възтържествува
и желанието за въздаване на историческа
справедливост тласкат българските воини по
кървавия, но славен, път към победата. „На
петвековний враг ний носим Божий съд!“ –
ще обобщи поетът Пенчо Славейков......

зенград. Българските командири решават да
атакуват града на 11 –ти октомври. Около 6
часа сутринта започва българското настъпление, което е прикривано от падналата мъгла. Българските вериги напредват повече от
3 часа без реакция от страна на османците.
Озадачени, командирите подхождат изключително предпазливо, опасявайки се от засада или от военна хитрост от страна на врага.
След вдигането на мъглата се разбира, че турците са напуснали Лозенград..... Българските
разузнавачи виждат как последните им части безредно отстъпват. Въпреки заповедите
от висшето командване турските офицери
около Лозенград решават, че не могат да се
противопоставят на българите. Комаднирът
на III армия ген. Радко Димитриев влиза в
След пораженията на османските вой- града, посрещнат с радост от местните бълски във всички срещни боеве турското ко- гари. Скоро след това през града преминават
мандване взема решение за отбрана на Ло-
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Български войници на улица в Лозенград (дн. Kırklareli) след превземането на града в Първата
Балканска война, октомври-ноември 1912 г.
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и трите пехотни дивизии с викове „Ура!” и
под одобрителния поглед на своя командир.
Местното българско население най-сетне доживява своето освобождение. Възторгът и
благодарността са безгранични.
Същия ден части от VI Бдинска дивизия
са изпратени като авангард към Скопо и Кавакли, а останалите части на III армия нощуват
в Лозенград и околностите му. За съжаление
поради различни причини настъплението на
III армия е временно преустановено. Тя получава заповед да заеме позиции в и около
Лозенград и там да изчака следващите заповеди на централното командване, вместо да
се впусне в преследване на разбитите османски войски и напълно да унищожи неприятеля. Заради спирането на българското настъпление османските войски се реорганизират
за няколко дни и слагат край на паниката в
редиците им след атаките „На нож”. За да не
допусне второ подобно поражение, турското командване решава да се укрепи линията
Люлебургаз – Бунархисар и там да се даде отпор на българската III армия.

и пушечен огън турците спират българското
настъпление, но 1-а армия и Кавалерийската
дивизия с ускорен марш също достигат Люлебургаз. В следващите два дни 3-а армия
отбива с левия си фланг удара на 2-а Източна
армия, а с 4-а пехотна дивизия прави пробив
на отбраната на 1-а Източна армия при Караагач. Офанзивата на съединените части се
засилва. Първа армия минава в решително
настъпление на десния фланг. Кавалерийската дивизия излиза южно от Ергене и застрашава тила на турците, 6-а дивизия разширява
пробива при Сатъкьой. Българският натиск е
такъв, че врагът започва отстъпление, което
прераства в паническо бягство продължило
няколко дни.
Турската армия претърпява пълен провал. Загубите на някои от дивизиите са катастрофални – от повече от 10 0000 души личен състав
остават едва по около 1500-3000 . Османската империя започва сондажи за сключване на
примирие.
В Люлебургаз-Бунархисарската операция
българската армия прави някои нововъведения във военното изкуство, които никога
преди това не са наблюдавани в историята.
Създадени са съединени армии, което става
прототип на висше оперативно обединение.
За първи път се извършва пробив на подготвена модерна тактическа отбрана. Създадена
е дивизионната артилерийска група като нов
елемент от бойния ред.

На 15 октомври българската войска започва Люлебургаз-Бунархисарската офанзивна
операция. 1-ва и 2-ра армии под общото командване на ген. Радко Димитриев атакуват
отбранителните линии на 1-ва и 2-ра Източна армия на Османската империя. Избухват
интензивни сражения който продължават с
много голямо напрежение 6 дни.
Операцията е най-кървавото сражение през
Балканската война. Българите губят общо
Позициите на турските войски са удобни за 20 162 убити и ранени, османците – окоотбраняване, тъй като държат всички команд- ло 30 000. Разгромът на последните обаче е
ни височини. На линията са струпани 126 000 пълен. Турските части се оттеглят на юг и се
пехотинци, 342 оръдия, 96 картечници и 3500 укрепяват на Чаталджанските позиции, в неконници. В състава на 1-а и 3-а Българска ар- посредствена близост до Цариград. Този свомия има общо 107 000 пехота, 360 оръдия, еобразен първи етап на войната приключва с
116 картечници и 2066 конници.
разгромяваща българска победа.
С мощен удар към Бунархисар, 5-а Дунавска
дивизия помита противниковите сили и ги
изтласква чак до главната турска позиция при
Пуралия. 4-та и 6-та дивизии стигат река Караагач и Люлебургаз. С мощен артилерийски

...
В началото на войната в Черно море господства турския военноморски флот, който бомбардира няколко населени места по
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българския бряг, но след острата реакция на
България пред Великите сили, спира, защото
това противоречи на международното право.
Основната цел на флота е да осигурява морския път Кюстенджа-Истанбул и да държи в
блокада българските пристанища. Контролът
е доста сериозен – даже на 15 октомври капитанът на крайцера „Хамидие“ Хюсеин Рауф
бей дава ултиматум на Варна и Балчик да се
предадат, като ги заплашва с разрушение.

ни доставки и атакуват незабавно. Започва
битка на 4-ма Давидовци с османския Голиат.
Миноносците са малки кораби, а „Хамидие“
– внушителен. Макар и лек крайцер, той е 39
пъти по-тежък от българските кораби, има
12 пъти по-голям екипаж и 12 пъти по-голям
огневи залп. Равенството е само по скорост
и по торпедно въоръжение. Българските кораби атакуват, подредени един зад друг, като
стрелят последователно. „Летящи” изстрелва торпедо от половин километър, „Смели”
– от 300 метра, „Строги” - от около 100-150
м. Всички пропускат, не на последно място
поради високото майсторство на капитан Хюсеин Рауф бей, един от най-опитните командири на османския флот. Последен стреля
„Дръзки”, успял да се приближи на около 60
м. и единствен улучва „Хамидие”.

На 7 ноември капитан ІІ ранг Димитър Добрев
получава известие, че турски кораби са излезли от Кюстенджа към Истанбул. Той нарежда
торпедоносците да излязат и да заловят или
потопят вражеските кораби. В открито море,
при пълна маскировка, излизат 4 български
миноносеца – „Летящи”, „Дръзки”, „Смели” и
„Строги”. Към полунощ те забелязват „Хамидие”, конвоиращ транспортни кораби с воен- Торпедото се взривява в носа на крайцера,

Ранени български бойци чакат разпореждания пред комендантството в Лозенград
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отваря се 4-5 метрова пробойна и трюмовете се наводняват. Загиват 8 турски моряци,
а други 30 са ранени. Наполовина потънал,
„Хамидие” е извлечен с кърмата напред от
конвоиращ го турски разрушител. „Хамидие”
изстрелва стотици снаряди без да улучи целите, въпреки, че ги е локализирал със сигнални
ракети. Българските миноносци постигат 25%
улучваемост. По това време улучваемостта
във всеки останал флот в света е не повече
от 5%, а в Руско-японската война от 1905 г., са
изстреляни стотици торпеда без ни едно попадение. „Хамидие“ бива ремонтиран, след
което през цялата 1913 г. всява ужас в гърците с действията си срещу тях в Средиземно
море.
В резултат на тази битка снабдителната линия
Кюстенджа-Истанбул е прекъсната до края на
войната. Османският флот престава да обстрелва българските позиции при Чаталджа.
С една единствена битка, може да се каже и с
един единствен изстрел, корабчето „Дръзки“,
командвано от 28 годишния мичман Георги
Купов, обръща стратегическото съотношение
на силите в Черно море. Българските пристанища са освободени.
Боевете при Чаталджа
След кървавите сражения при Люлебургаз – Бунархисар победоносната българска
армия открива пътя си за настъпление на югоизток към столицата на Османската империя.
Обединените сили на I и III български армии
са готови да изпълнят отколешната мечта
на поколения българи и да прогонят османците от Балканския полуостров. Изпадналата в ужас Османска империя е поставена на
колене и правителството й търси примирие.
Ръководството на Царство България, под влияние на опиянението от постигнатите победи
и под напора на общественото мнение, а и на
някои лични амбиции и стремления на царя,
отхвърля турската молба.

българското настъпление и вместо на 21 октомври българските войски се отправят към
Цариград цели 3 дни по-късно, като по този
начин османците получават достатъчно време да организират разстроената си защита и
да се укрепят на Чаталджанската позиция.
Българските войски започват своето настъпление отпочинали и в строен боен
ред. На левия фланг по пътя Виза – Сарай –
Странджа настъпват V Дунавска дивизия, III
Балканска дивизия и две бригади от IX Плевенска дивизия. На десния фланг по пътя Люлебургаз – Чорлу настъпват воините от I Софийска дивизия, Х Беломорска дивизия, Конната дивизия и Хасковския отряд. В средата
по посока Кулиба – Черкезкьой – гара Симетлий настъпват IV Преславска и VI Бдинска дивизии. Две бригади от IX Плевенска дивизия
се отделят при Сарай и се отправят на изток
към село Акалан.
Първите български части достигат Чаталджанската укрепена позиция едва на 29 –
30 октомври, докато турските войски са пристигнали 3 дни по-рано. Укрепената линия е
Тарфа – Калфакьой – Акалан – Чаталджа и височините на запад от Папазбургаз. Между 24
и 27 октомври са завзети Мидия и Подима на
Черно море, като по този начин се цели подсигуряване на левия фланг на армията срещу
евентуален османски десант. От 28 до 30 октомври части на Хасковския отряд завземат
последователно Ерегли, Родосто и Селиврия
на Мраморно море. Една конна бригада пък
заема Айробол (Кариопол), отново като противодесантна мярка.

След като се подсигуряват фланговете, командването се готви за нанасяне на
последния удар срещу Османската империя.
Сред българите обаче плъзва холера. Командването решава въпреки всичко да предприеме активни действия срещу Чаталджанската позиция. I и III български армии се обединяват под разпорежданията на ген. Радко
Димитриев. Двете армии получават заповед
Главното българско командване по- да организират позициите си на вече заетите
ради свои собствени съображения забавя места и да се подготвят за атака.
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Българската пехота на позиция преди щурм, Чаталджа, 1912 г.

Чаталджанската укрепена позиция е
много сериозно препятствие. Тя се намира на
30 км. от Цариград, като главната ѝ отбранителна линия е построена на едно естествено
възвишение с дължина около 25 км. От юг
позицията е с полегати склонове, докато на
север има множество стръмни и труднопроходими участъци. Защитата на позицията допълнително се подсилва от тесните, но дълбоки реки, които текат пред нея и затрудняват придвижването на българските военни
части. Фланговете на Чаталджанската позиция са Черно и Мраморно море и това дава
преимущество на османците тъй като техния
флот може да атакува българските флангови
части, което и става, до изваждането на „Хамидие“ от строя. Укрепленията при Чаталджа
са 29 на брой, като има и 3 форта построени
по западен образец. На някои места османците изнасят първата линия на защитата си
64
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на 6 – 7 км. пред фортовете, а на други места
създават нова линия от второстепенни укрепления.
Турските сили на Чаталджанската позиция са около 180 000 души и 308 оръдия плюс
флот и неговата артилерия, а българските са
малко повече от 176 000 души и 466 оръдия.
От българите 11 331 войници, подофицери
и офицери са заболели от холера, а 621 са
били починали от болестта към началото на
атаката. В реалните бойни действия не участва целия личен състав нито на българските,
нито на османските войски. Много войници
са били зачислени в тилови или други помощни части. Реално нашата армия разполага със 118 000 пушки, 11 000 карабини и 146
картечници, а османската със 107 400 пушки
и 2550 саби. Това съотношение е в полза на
отбраняващите се, защото за успешна атака в

ИСТОРИЯ
тази военна ситуция трябва превъзходство на на втора линия. От цялата българска армия
атакуващите 3:1.
в боевете при Чаталджа участие не вземат
само II, VII и VIII дивизии. Някои от дивизиите
Планът на турците е да се води пасивна са били много уморени, имало е и сериозни
отбрана като се използват прекрасните усло- проблеми със снабдяването. Това кара бълвия на местността и позицията. Целта е след гарските военачалници да отложат атаката.
едно пълно изтощение на българските вой- Ген. Димитриев дори заявява, че евентуална
ски. Целта е напълно да се изтощят българ- атака едва ли ще се увенчае с успех. Отговаря
ските войски, като само след лично решение му ген. Савов, който по това време е помощна командващия Назим паша би могло да се ник – главнокомандващ на цялата армия:
премине в контранастъпление. На юг от по- „Какво да се прави?! Ще се опитаме, па какзицията османската армия започва да строи вото даде Господ. Така и Царят и българският
още 2 отбранителни линии, които да са по- народ, а и ние с Вас ще останем с чиста съвест
следна преграда пред Цариград.
пред потомството, че сме направили всичко,
Българите заемат позиции, които са което бе в човешките сили. Няма такъв човек
по-високи от Чаталджанската, но са твърде в България, който, при дадената обстановка,
далеч за ефективен артилерийски обстрел. би се решил да поеме върху себе си страшВъпреки това българският план за атака раз- ната отговорност да не атакува.” От мнението
чита на изнасяне на артилерията в предни на ген. Савов личи чувството за дълг и отгопозиции и създаването зад нея на стабилна ворност, както и вярата, че ако Бог е на наша
опора. Артилерията трябвало да изиграе ре- страна ще успеем да сломим врага. Наред с
шаваща роля, тъй като българското команд- това обаче изказването сочи и разбирането
ване не било наясно с факта, че и врагът раз- на командването за сложността на операцияполага със сериозна артилерия. На първа та и възможността от провал. Въпреки всички
фронтова линия са разположени I, III, VI и IX доводи против, емоциите надделяват и бълпехотни дивизии. Те трябва да атакуват фронт гарското командване решава веднъж завинас широчина 25 км. Останалите 3 дивизии са ги да разчисти всички наши сметки с ИмпериПозиции и лагер на българската войска на стратегическа височина край Чаталджа, ноември 1912 г.
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ята и да въздаде справедливост за половин смъртта.
хилядолетното иго.
През нощта на 4 срещу 5 ноември 29Заповедта за атака е дадена на 3 ноем- ти пехотен Ямболски полк начело лично с
ври, като още в 5 часа сутринта на следващия командира полк. Кръстю Златарев се приблиден трябва да се премине в настъпление. жава безшумно и незабележимо до турското
Двете български армии – I –ва и III-та, трябва укрепление №2 и само за няколко минути
да настъпят на 25 километров фронт и да про- успява да го превземе, ликвидирайки забият турската защита най-малко на 3 места. щитниците. Тъй като не получават подкрепа
Това е една от сериозните грешки на българ- от никоя друга военна част и заради загубиското командване, тъй като по всички воен- те си по време на тази нощна атака ямболци
ни правила в такава ситуация се предприема запазват укреплението, но не предприемат
концентриран удар с 1/3 от наличната воен- действия срещу останалите турски укрепени
на сила в един от секторите, а по останали- пунктове в близост. По същото време Плете направления се извършват заблуждаващи венският полк успява да превземе предникте
маневри и атаки. Разпокъсаните български окопи на укрепление №7, но не и самия уксили не могат успешно да се справят с добре репен пункт, поради ожесточената съпротива
укрепените, добре въоръжени и защитаващи на османските части. Тези два епизода още
столицата си османци.
веднъж показват героизма и на двете страни,
жестокостта на българския напор и на турскаНастъплението започва между 5 и 6 та отбрана, непреклонността на двете армии
часа сутринта. Някои пехотни части достигат и силата на вярата в справедливата им кауза.
близо до турските редици и започват стрелба. Това е изненада за защитниците на ЧаНа следващия ден 5 ноември българталджа и разстройва предните им постове и ското настъпление е съпътствано с дъжд и
частите от първата линия на отбраната. На- много гъста мъгла, която затруднява от една
стъплението е спънато от реките и езерата страна османската артилерия, а от друга орипред позицията, но въпреки всички пречки III ентацията на българските пехотни части. В
армия успява да заеме добра изходна пози- мъглата турците оказват ожесточена съпротиция за сериозна атака на следващия ден. Бъл- ва и успяват да спрат на много места настъпгарските артилеристи преместват все по-на- лението на българите. Около 11 часа на мнопред и по-напред своите оръдия и се опитват го места българите са отбити и това е един
максимално да бъдат от полза на пехотата, от най-критичните моменти в цялото сражено поради грешки на командването артиле- ние. Към 14.00 часа някои дивизии са силно
рията не взема сериозно участие в бойните обезкървени, като III-та Балканска дивизия
действия на 4 ноември.
губи около 60% от личния си състав. Поради
тежкото положение на фронта ген. ДимитриКаквото и да кажем за смелостта на ев решава да прекрати настъплението и да се
българските войници и офицери, атакували опита да запази българските позиции и артиЧаталджанската позиция все ще бъде малко. лерията, която при евентуално отстъпление
Въпреки холерата, лошите доставки, грешки- е щяла да попадне в ръцете на османците. С
те на командването и пречките по бойното огромно нежелание, ген. Димитриев прекраполе българските военни атакуват един след тява атаката: „Тежко, болно, обидно бе за нас
друг в стройни редици и макар че са отблъс- да вземем решение за прекратяване на боя,
нати, не се предават. Много от героите ата- но реалността бе по-силна от нашите чувкували Чаталджа на 4 ноември остават там ства и аз в 2 часа и 30 минути след пладне
завинаги. Те напояват земята със свещената взех това решение”. Турците не преследват
си кръв и доказват, че българите са бойци от отстъпващите, както заради категоричните
най-висока класа, бойци презрели страха от разпореждания да се води пасивна отбрана,
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Български офицери и войници в окопно укрепление край Чаталджа

така и поради опасенията им от българите.
Вечерта на 5 ноември всички части получават
заповед да се оттеглят на позициите заемани
преди началото на настъплението на 4 ноември.
Оттеглянето е извършено изключително организирано през нощта и поради това
остава незабелязано от турците. Българската
армия не се пречупва след първата несполука, а напротив оттегля се, за да изчака своя
миг. Войниците не губят присъствие на духа,
отстъплението се приема за тактическо.
В архива на Рилския манастир се пази
един ръкопис, записан от монаха Онуфрий,
по разкази на български офицери - очевидци. При една от атаките на българската пехота, бойният дух бил нисък заради неуспеха
и многото убити. Точно в този тежък миг част

от бойците зърнали старец с аскетично бяло
лице и дълга брада, който се опирал на патерица с едната си ръка, а с другата издигал
високо към небето православен кръст. Мнозина войници разпознали Свети Иван Рилски,
небесният закрилник на България, който се
отправил сам срещу турските позиции. Веднага българските бойци последвали светеца
и отново атакували. Много войници паднали в тази и във всички следващи български
атаки. И макар нашите деди да не успяват
да завладеят Чаталджанската укрепена позиция, все пак благодарение на смелостта
вдъхната им от появата на българския светец
запазват бойния си дух и отблъскват в последствие всички атаки на османската армия.
Много често именно вярата е била последният крепител на бойния дух на българите и
в този епизод /или легенда/ от Балканската
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война се вижда, че православието дава сила
На 9 ноември щабът на съединенина българските воини.
те армии съобщава, че войниците, които са
здрави и могат да вземат участие в евентуалПрез следващите няколко дни турско- ни сражения са общо 85 597 души, без специто командване атакува българските позиции. алните родове войски. Най-тежко пострадали
Особено опасни са нощните атаки на 8 срещу и намалели са III Балканска дивизия и IX Пле9-ти и на 9 срещу 10 ноември. При първата венска дивизия, като и в двете има малко над
атака български часови дочува към 21 часа, 9000 боеспособни воини. В най-добро съсче има сериозно раздвижване сред осман- тояние са IV Преславска и V Дунавска дивиските части и съобщава на ротния си коман- зии, които все още могат да разчитат на блидир. Командирът незабавно нарежда всич- зо 16 000 бойци. През нощта на 9 срещу 10
ки да се подготвят за нощна атака и да са в ноември турците нападат позициите в зоната
състояние да стрелят по негова заповед, като на 3 пехотен Бдински полк от 1/6 бригада.
едновременно с това са уведомени и съсед- Атаката започва около 4 часа през нощта, но
ните роти. Българите са нападнати от добре турските части са забелязани от българските
подготвени и елитни османски части, които постове и започва стрелба. И този път турците
на шапките си имали надписи „Смърт на Со- се опитват да използват същата хитрина като
фия”, „Смърт на лъва” и „Смърт или победа”. предната нощ и да говорят на български, но
На някои части от фронта турците се опитват командирът на ротата поручик Цанов не се
да си служат с хитрост, като приближавай- хваща на тази хитрост и заповядва войниците
ки, подвикват на български команди като му да продължат стрелбата. Поради тъмнина„Стой!” и „Тук е първа рота!”. Заблудени, бъл- та и някои недоразумения при подреждането
гарските командири нееднократно прекратя- на българските войски през деня турците усват стрелбата и турците все повече и повече пяват да ударят във фланг 1/6 бригада. Вижнапредват. В този критичен момент редник дайки критичността на ситуацията, командиКиро Василев, с непоколебима смелост изли- рът на 3-ти Бдински пехотен полк полковник
за напред в тъмнината, стига на 5 – 6 крач- Георги Тенев, герой от Сръбско-българската
ки до настъпващите турци и извиква с пълно война, лично повежда две роти „на нож!“. В
гърло: „Турци са!!!!!”. Измамата е разкрита и тъмнината започва кървав ръкопашен бой.
българските части откриват огън срещу врага. Турците са разбити и побягват. БългарскиVIII-ма рота, командвана от поручик Петров, те храбреци побеждават и в тази битка, но
излиза от окопите и незабавно контраататук- заплащат тежка цена. Завинаги на бойното
ва „На нож!”. В жесток ръкопашен бой в тъм- поле остават полковник Тенев, убит от грананината, врагът, макар и многоброен и висо- та и командира на трета рота подпоручик от
комотивиран, е спрян. Други български роти запаса Димитър Гицов. Освен тях падат убисъщо се хвърлят на нож и турците започват да ти няколко десетки българи, а ранените са в
отстъпват. Скоро бойният вик „Ура!” заглуша- пъти повече.
ва напълно турския боен вик и започва паническо отстъпление на турците към позицията
на Чаталджа. Макар да не успяват с пробива
От 10 ноември до 20 ноември когато
й, българите показват, че нямат никакво нае
подписано
примирието между вюващите
мерение да отстъпят своите позиции!
държави, действията на съюзените I и III арВойната изобилства от такива епизоди. мии при Чаталджа са свързани основно с укМъжеството на българските войници няма репване на българските позиции и възможно
граница и изпълва всеки българин с гордост. най-рационалното разполагане на войските
Атаките на нож стават български патент, а за отблъскване на турските атаки. До големи
бойният вик „Ура!” и командата „Напред, на стълкновения не се стига. От една страна това
нож!!“ стряска турците и в съня им.
се дължи на факта, че се водят преговори за
68

http://nauka.bg

ИСТОРИЯ
примирие, а от друга, османците най-сетне
осъзнават, че нямат сили да пробият българските линии при Чаталджа и трябва да се
примирят с положението по фронта. Освен
всичко друго по второстепенните направления българските войски продължават да побеждават врага и все повече и повече да накланят везните в наша полза.
Нерядко неуспехът при Чаталджа се
обяснява пристрастно и често се смята за
едва ли не повратен момент във войната. Фактите обаче говорят, че дори и след спирането на българското настъпление инициативата
остава в нашите ръце и българската армия
все още е в много по-благоприятна ситуация
от османската.
Българският неуспех при Чаталджа се
дължи на редица причини и фактори. Войската е изморена от предишните кървави и
победоносни сражения, налице са сериозни
проблеми с продоволствието, като най-близката ж.п. гара в български ръце е на разстояние над 200 км. от Чаталджанската позиция.
Облеклото и снаряжението на българската
войска се оказват в недостатъчно количество,
а често и с недостатъчно качество. Няма единен план за атака на добре укрепената турска
позиция. По инерцията на предходните победи, се разчита на някакво гениално решение
на място, което обаче няма как да се случи
при положение, че нито Генералният щаб,
нито ген. Димитриев се ангажират с разработването на подробен план за атаката. Необмислено се настъпва по целия фронт вместо
да се организира удар в един или най-много
в два сектора. Има грешки на различни нива
в командването, но с най-сериозните последствия са грешките на върховното командване
и на началника на сборните български армии ген. Димитриев. Липсват конкретни данни за турската позиция при Чаталджа, както
и за наличните военни сили на противника.
Много дивизии и военни части са оставени в
резерв и реално не са използвани за постигане на заветната цел. Тежката артилерия не
е докарана навреме и не взема участие при
първите боеве. Не бива да се подминава и

психологическото въздействие на холерата.
От друга страна, турският боен дух и воля за
отпор също са много високи. Турската войска
е концентрирана зад отбранителна позиция
и високо мотивирана. Вековната столица на
турците е само на 30 км. зад тях, те нямат място за отстъпление, а от друга страна, лесно се
снабдяват от огромния град. В крайна сметка
неуспехът не прекършва духа на българските войни и те твърдо и неумолимо защитават
позициите си срещу съвзелите се османци.
Българинът, макар и победен в едно отделно
сражение, много добре разбира, че войната
не е изгубена, превесът е в негови ръце. Победата на турците всъщност е само в добре
проведената отбрана. Българите са спрени
пред Цариград, но не са разбити.
Родопското и Македонското направление
Главните сили на българската армия се
насочват срещу основните османски сили и
центрове, към Източната армия, Одрин и Цариград. По-малки български части действат в
други направления. Дейността и значението
им често са подценявани, но техните победи
са също толкова паметни и значими като победите в Източна Тракия и не бива да бъдат
пренебрегвани.
Едното от тези „второстепенни направления” са Родопите. Адекватно преценявайки планинският терен, затрудняващ придвижването на големи войски, българското командване не изпраща в Родопите дивизии, а
формира специални отряди, които да действат по най-важните направления в планината. Генералният щаб смята, че най-добрата
защита е нападението и по тази причина решава да не защитава пасивно Родопите, а да
атакува с отрядите врага в Западна Тракия, за
да се отреже Македония от Източна Тракия.
Формирани са 5 отряда. Родопският отряд,
от 2 бригади, трябва да завладее Тамръшкия
клин и да настъпи по посока Неврокоп – Драма. Хасковският отряд, от една бригада, има
за задача овладяването на Кърджалийско и
охрана на тила на войските, които обсаждат
Одрин. Кърджалийският отряд има за задача
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недопускането на противниково настъпление
в посоката Гюмюрджина – Хасково, като покъсно овладява Гюмюрджина. Като четвърти отряд действа една самостоятелна конна
бригада, със задача да превземе Дедеагач и
да го превърне в пристанище за продоволствия за I и III армии, докато не се освободи
ж.п. линията при Одрин. Пети е Айроболският отряд, формиран когато I и III български
армии достигат до Чаталджа. Неговата задача е да охранява тила на тези армии и да
предотврати нападение от Галиполи. Състои
се от един конен полк, от част от Хасковския
отряд и от една дружина от Македоно–Одринското опълчение. Отрядите, действащи
в Родопското направление имат сериозна
численост: 58 000 бойци и получават голяма
част от планинската артилерия на българската армия. Това се смята за грешка, тъй като
османците имат само няколко батареи в този
район, а българската планинска артилерия е
била нужна при Чаталджа.
След обявяване на войната Родопският отряд настъпва в няколко колони срещу
османците и ги разбива в малки, но ожесточени погранични сражения. Българските воини бързо напредват по посока на Разлог и
долината на река Места. На 11 октомври българите влизат в Разлог и го освобождават от
твърде дълго продължилото османско иго.
След установяване на българската власт в
района частите, освободили Разлог и Банско
се отправят към Неврокоп, който е превзет
също без бой. Девети пехотен полк напредва от Батак към Неврокоп, на няколко пъти
разгромява османските части и пристига в
Неврокоп едновременно с 3/2 бригада, която
е освободила Разложката котловина. Друга
част от Родопския отряд (21 пехотен полк) освобождава Пашмакли (дн. Смолян) и напредва към станция Бук, за да прекъсне връзката
на османците между Тракийския и Македонския оперативен театър.
След освобождението на Неврокоп поголямата част на Родопския отряд се намира
в и около града. На 20 октомври българските
войски започват настъпление към Драма, а
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на 23 същия месец атакуват града. Храбростта им е такава, че турските бойци напускат
позициите си почти без съпротива. Българските части обаче се изтеглят от Драма, подлъгани от гръцки селяни за голяма турска армия в близост до тях. От 25 октомври насетне
започва настъплението на основната част от
Родопския отряд към Серес. По същото време друга част от отряда, изпратена в помощ
на VII Рилска дивизия напредва към Серес
от запад и влиза в града. На 2 ноември Родопският отряд настъпва към Ксанти, Гюмюрджина и Дедеагач. Без да срещне сериозна
съпротива отрядът превзема Ксанти и пристига в Гюмюрджина, която вече е завзета от
силите на Кърджалийския отряд и двата отряда настъпват към Дедеагач. След примирието
от 20 ноември Родопският отряд е преместен
срещу Галиполския полуостров и е включен в
състава на новосформираната IV армия.
След обявяването на войната Хасковският отряд незабавно настъпва към Хасково и Кърджали, прогонва турската погранична стража и на 8 октомври освобождава
Кърджали. След началото на блокадата на
Одрин, осъществена от II армия, основната
част от Хасковския отряд напуска Кърджали и
настъпва по левия бряг на река Арда, на 11
октомври достига линията Кюпрюлю – Хамзалар – Софулар – Якашлар и настъпва срещу
османските позиции. В продължение на няколко дни Хасковският отряд е зачислен към
II армия, а след това излиза от състава ѝ и е
изпратен да охранява тила на I и III армии,
действащи при Чаталджа. На 30 октомври
отрядът завзема без бой Родосто и остава до
първото примирие на Мраморно море, за да
прикрива фланга на I и III армии. След примирието отрядът се завръща в състава на II пехотна Тракийска дивизия и заедно с нея влиза
в състава на новосформираната IV армия.
Кърджалийският отряд има проблеми с командването си до 1 ноември, когато
начело застава ген. Никола Генев, командир
на трета бригада от Македоно – Одринското опълчение. Идеята на ген. Генев е да напредне на юг и да атакува корпуса на Явер
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паша след което да омиротвори окончателно
Кърджалийския край, където действа редовна турска армия, но и башибозуци, известни
със своята жестокост и фанатизъм. На 4 ноември Кърджалийският отряд настъпва на юг
и преследва отстъпващите турски части. Командването на II армия получава от гърците
лъжлива информация за башибозук в тила си
и заповядва на ген. Генев да се отправи срещу този мним противник. Ген. Генев обаче,
проучва обстановката и виждайки, че няма
никаква заплаха за тила на II армия, пренебрегва заповедта и се отправя с основните си
сили към Дедеагач, а за борба срещу башибозуците праща VII погранична дружина. По
този начин смелото решение на мислещия
командир успява да предпази армията от
излишно забавяне на настъплението на Кърджалийския отряд. При Балкан Тореси на 7
ноември се разиграва важно сражение между силите на Кърджалийския отряд и войските на Явер паша. Българските войски с лъжлива атака нападат фронтално добре укрепената турска позиция, но в действителност
две български колони предприемат обходни
маневри в двата фланга на противника, отдалеч, за да останат скрити. Разбирайки в какво
тежко положение ще изпадне съвсем скоро,
неприятелят се оттегля към Гюмюрджина. На
8 ноември българските войски влизат в града
със съгласието на местното население /в т.ч.
и на турските първенци/, което съобщава за
паническото бягство на турските части. След
превземането на Гюмюрджина и подсигуряването на тила на II армия Кърджалийският
отряд се отправя към Дедеагач и разбира, че
градът вече е в български ръце. Градът всъщност е завладян от самостоятелната конна
бригада още на 5 ноември. Поради грешни
гръцки сведения за многочислен враг в близост, Дедеагач е изоставен от конната бригада. В града обаче остават около 100 души
доброволци, които решават да го запазят в
български ръце с цената на живота си. Чак
на 13 ноември конната бригада подсилена и
от други части се връща към Дедеагач, който в продължение на цели 8 дни е удържан
от смелите български доброволци. Такива

безподобни примери на храброст, желязна
воля и себеотрицание са характерни за цялата българска армия и за всички фронтове
на които се сражават българските бойци. На
14 ноември вечерта корпусът на Явер паша е
обграден от всички страни и се предава, като
по този начин Кърджалийският отряд успява
да реализира напълно замисъла на своя командир. Пленени са 11 000 души и сериозен
брой въоръжение, муници и и снаряжение.
Айроболският отряд действа изключително успешно. Освен чисто защитните задачи той получава заповед да събира и изпраща
към Чаталджа продоволствия за двете армии,
които изпитват сериозен недостиг на храна и
предмети от първа необходимост. Отрядът е
създаден на 26 октомври и за няколко дни
ликвидира башибозушките части, заплашващи тила на армията. На 4 ноември бойците
се отправят към Малград и за 24 часа превземат града след сражение с турски войски и
башибозуци. След това отрядът организира
разузнаване на Курудаг и брега на Мраморно
море, поради множеството слухове за готвен
турски десант в района. На 11 ноември турски
части се опитват да изтласкат отряда от заетите позиции, но след ожесточена престрелка
врагът се оттегля пред превъзхождащите го
като качество български стрелци. След това
отрядът прогонва няколко турски части и ги
изтласква към Галиполския полуостров. След
примирието от 20 ноември се включва в новата IV българска армия.
В Македония, българите действат заедно със сърбите. Това е изключително странно
на фона на факта, че именно Македония е основната географска област, заради която България се заема със създаването на Балкански
съюз срещу Османската империя. Македония е в сърцата на цялото Княжество от почти
четири десетилетия след Освобождението.
Страданието, изживявано ежедневно от македонските българи карат всяко българско
сърце да се бунтува против нецивилизованите османци. Желанието да помогнем на братята си българи в Македония, както разбира
се и на тези в Беломорска и Източна Тракия
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Село Галичник (Западна Македония), около 1916-1918 г.

е основната мотивация на българското ръководство да започне войната. Това желание
за справедливост и национално обединение
кара стотици хиляди българи, в това число
хиляди от самата Македония, доброволно да
се влеят в редовете на войската в името на
справедливостта.
И въпреки всичко това българското политическо и военно ръководство не само не съумява
да гарантира преминаването на цяла Македония в български ръце след един евентуален успешен край на войната, но и подлага
българите от областта на огромно изпитание.

юва за освобождението на българите, редом
до сърби и гърци, които до неотдавна са тормозели същото това българско население с
четите си. Този голям геополитически парадокс и генерална стратегическа грешка ще
имат исторически последици за българския
народ.

От българска страна в Македонското направление действа VII Рилска дивизия (36 000 души), която влиза в състава на
II сръбска армия. С това последната става II
съюзна армия с командир генерал Степанович. На 5 октомври VII дивизия получава заповед да премине границата и да овладее
Основните български сили „вадят кестените Горна Джумая и Царево село. По същото вреот огъня“ на Цариградското направление на ме сръбската Тимошка дивизия, която също е
войната и само една българска дивизия во- част от II съюзна армия остава около Кюстен72
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дил в абсолютна безопасност и предприема
настъпление към Крива паланка и Кратово
чак на 8 октомври след като българите са разчистили турската гранична стража.В първия
ден от войната – 5 октомври българите завземат Царево село и Горна Джумая, въпреки
че османските войски в града оказват сериозна съпротива. Лявата колона на VII Рилска
дивизия продължава настъплението си към
Кресненското дефиле, чийто северен край е
заварден от значителни сили. На 11 октомври
български части освобождават Кочани и по
този начин подсигуряват фланга на сръбската Тимошка дивизия. След освобождаването
на Кочани командирът на II съюзна армия заповядва на българските военни да оставят в
града само опълчение и въстанически чети,
а всички редовни части да се отправят към
Серес по долината на река Струма. На другия ден обаче тази заповед е отменена и на
българите се заповядва да останат на сегашните си позиции. Тези заповеди показват две
неща. Първо очевидно е, че още в този ранен
етап сърбите са имали желание да поставят
ръка на колкото се може по-голяма част от
Македония без да спазват договорите. Това
ги кара от една страна да се страхуват от присъствието на българските войски в областта и
от друга да не желаят българите да напредват
повече, защото те ще са фактическите освободители. Във всички населени места в Македония българските войски са приети изключително радушно като освободители и родни
братя, докато сръбските части са приемани с
известно недоверие. Второто нещо което става ясно от тези заповеди е осъзнаването от
страна на сърбите, че на Западния боен театър Османската империя разполага с малки
военни сили и преимуществото е на страната
на Балканския съюз. Това дава възможност
на сръбското командване да започне да обмисля активно въпроса как да осъществи целите си, които са в ущърб на местното българско население и които реално противоречат
на договорките между Царство България и
Кралство Сърбия отпреди началото на войната.

зия. Неподозирайки за сръбските намереня, бойците от едната бригада продължават
упоритата си битка с турците за преминаване
през Кресненското дефиле. Макар че врагът
унищожава единствения мост над Струма, за
4 дни българите преминават през временни
съоръжения, изградени от инженерните части. Другите две бригади от дивизията по това
време настъпват на юг: едната в посока Радовиш – Струмица – Дойран, а другата през
Пехчево – Берово за Петрич и след това през
Беласица и Круша планина за Солун. На 21 октомври средната колона достига до Петрич, а
на 22 октомври българските войски откриват
пътя си за настъпление към Солун. На 25 октомври българските воини достигат линията
Негован – Баали Оглулар и разбират, че по същото време без да среща никаква съпротива
гръцката армия също напредва към Солун и
се опитва да изпревари българите, за да окупира града и да го задържи в гръцки ръце. На
26 октомври българските и гръцките военни
части с ускорен ход напредват към града. Тези
походи остават в историята под названието
„надпреварата за Солун”. Комендантът на важното пристанище Тахсин паша разбира, че
е обграден от всички страни и решава да се
предаде на гърците, тъй като в този момент
те разполагат около Солун само с една конна
бригада. Освен това турците смятат да внесат
раздор в Балканския съюз и да противопоставят България на Гърция за владението над
изключително важния център на Беломорска
Македония.

На 27 октомври части от VII Рилска дивизия влизат в Солун, като същия ден в града
започва да навлиза и гръцката пехота, която
действа агресивно спрямо българските си
съюзници. И до днес се спори дали български или гръцки части първи са влезли в града. Безспорно е обаче, че докато българските
войници напредват постоянно сражавайки
се срещу турците и заплащайки всеки метър
освободена земя с кръв, гърците спокойно се
придвижват без съпротива. Факт е също, че
огромната част от солунското население посреща българските, а не гръцките войски като
Но да се върнем към VII Рилска диви- освободителни и изпитва неистова радост, че
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след толкова десетилетия най-сетне ще се
присъедини към сънародниците си. На 29 октомври в Солун пристига и българският престолонаследник, който е тържествено посрещнат от населението на града, все още таящо
надежди, че гръцката армия ще се изтегли и
Солун ще остане в български ръце.

слага край на османското военно присъствие
в Македония. Разбира се всичко това е улеснено и от действията на отрядите на ВМОРО
в тила на турските войски. След разбиването
на османската Вардарска армия и овладяването на Македония сръбското командване
отделя значителна част от силите си за останалите фронтове, където се бият съюзниците
За да могат спокойно да провеждат му. Две дивизии (Тимошката и Дунавската) са
асимилаторската си политика спрямо българ- изпратени при обсадения Одрин, а други 3
ското население в Солун гърците настояват дивизии – при обсадената Шкодра.
VII Рилска дивизия да напусне града и да се
насочи към някоя друга част на фронта. След
примирието от 20 ноември това гръцко искане е изпълнено и дивизията се премества на
Източния фронт, където се включва в състава
• Булаир и Шаркьой
на новосформираната IV армия за действия
срещу Галиполския полуостров. Българите в
Македония остават и без тази защита.
През януари 1913 г. в Османската империя
е извършен националистически преврат от
На 7 октомври 1-а Сръбска армия нат.нар. младотурци. Примирието е прекратено
влиза от Враня в Македония, а Тимошката
и новата власт подновява военните действия.
дивизия от 2-ра Съюзна армия настъпва през
Турското командване опитва да осъществи
Кюстендил към Крива паланка, но е спряна
план за ответен удар, чрез който да се деблоот османската 15-та дивизия на височините
кира обсадената Одринска крепост. Сутринкрай Кратово. По същото време при Куманота на 26 януари 1913 г., под прикритието на
во се сблъскват османската Вардарска армия
мъглата дивизията „Мюретеби” успява незаи сръбската 1-а армия. В Кумановската битка,
белязано да се придвижи по брега на Саронай-крупното сръжение във Вардарска Макеския залив и пътя Булаир-Кавак. Достигайки
дония, сръбската армия (132 000 души) предо Разрязаната могила, в близост до българвъзхожда двойно османската (65 000 души) и
ските позиции, турската дивизия е забелязав продължилите 2 дни боеве сърбите побежна в последния момент, на 100 метра от бълдават и изтласкват турците, като и двете страгарските часови. Шест турски полка атакуват
ни понасят незначителни загуби. С това пред
устремено и превземат първата българска
сърбите се открива плацдарм за настъпление
позиция, като се насочват към главната позикъм вътрешността на Македония по най-преция на дивизията с интензивен натиск. 13-и
кия и удобен път, откъдето минава и жп линипехотен полк реагира незабавно, засипвайки
ята Солун-Прищина. Турците се прегрупират
устремната турска атака с концентриран и тои изтеглят към Битоля, а от юг са притисначен пушечен огън. Артилерията стреля с прати и от напредването на гръцката армия, но
во мерене. Полкът не помръдва от позицията
успяват да я отблъснат при Лерин. Завръзва
си и като отвръща на турския огън, успява да
се второто голямо сражение – Битолската
забави настъплението. Приближава и турскабитка, между силите на сръбската 1-а армия
та 27-а пехотна дивизия, съсредоточавайки
и османската Вардарска армия. Този път сърсилите си по крайбрежието на Мраморно
бите превъзхождат почти тройно противника
море. С огромно превъзходство на силите
(108 000 на 38 000 войници) и отново успяват
турците овладяват чифлика Доган-арслан и
да го победят, като загубите и на двете стразапочват обход на левия фланг на 22-ри пехони отново са миниатюрни. Зеки паша отстъптен Тракийски полк. В 15 часа настъпва върва през Ресен към Южна Албания, с което се
ховия момент на боя. 22-ри Тракийски полк
74
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контраатакува „на нож“. Започва страховит
ръкопашен бой, с ножове, приклади, ръце и
дори камъни, които и двете страни грабват.
Турците са отблъснати назад и много от тях
– убити в преследването. В 17 ч. те опитват
нова атака, но са разстреляни с право мерене от българската артилерия. При тази обстановка командването на 7-а Рилска дивизия
заповядва на 13-и пехотен полк да започне
контранастъпление. Полкът контрааткува незабавно и успява да отхвърли цялата дивизия
„Мюретеби” и да си възвърне Разрязаната
могила. В резултат на тези действия в турския
щаб настава объркване и нерешителност. Артилерията на цялата 7-а Рилска дивизия стреля по чифлика Доган-арслан. Започват ожесточен ръкопашен бой, в който 27-а турска
дивизия в кратко време е изтласкана и обърната в бягство, а чифликът – овладян. Целият
участък е очистен от турски войници и отбраната му – възстановена. С това турския план
окончателно е провален. Османците превъзхождат българите в жива сила с близо 4:1 и в
артилерия с 2:1, но въпреки това са разбити
и понасят тежки загуби – около 6000 убити и
над 10 000 ранени. Българите губят само 100
убити и 400 ранени. Успехът е пълен. Генерал
Стлиян Ковачев се чуди кого да награди. Ордените не стигат. Няма отделни герои – „храбростта беше единодушна!“, ще каже по-късно командващият 4-та българска армия пред
един вестник.

на 40 км от Истанбул) и при Булаир на Галиполийския полуостров. Отчаяните опити за
контранастъпления са без успех.

Шаркьой

Боеве пламват по височините край града.
Македонските опълченци, макар и неопитни,
оказват отпор, но едва удържат врага, изтегляйки се към Араплъ. През нощта на помощ
пристигат 1-ва бригада от 2-ра пехотна дивизия и 26-ти пехотен полк. 2-ра бригада на
македоно-одринското опълчение е пренасочена обратно към Шаркьой, а 3-та остава за
охрана на крайбрежието.

На 26-ти януари (стар стил) 1913 г., 32 турски
кораба превозват Десети корпус на имперската армия в тила на 7-ма Рилска дивизия.
При добра огранизация, зад българите се
оказва стоварен десант от повече от 15 000
войници. Българската армия се изправя пред
първия морски десант в историята си. Разузнаването съобщава, че кораби са тръгнали от
няколко пристанища, но не е известно мястото на десанта. Генерал Савов го очаква, но не
знае къде. Това става в момент когато османците са почти изтласкани от Балканите. Част
от войската им е блокирана в Одрин, друга е
струпана на Чаталджанската позиция (само

Турците целят да съдействат на булаирския
корпус от страна на Шаркьой. На 26 януари
1913 г. на 3 км западно от Шаркьой дебаркира 10 –ти корпус ръководен от Енвер бей
(един от организаторите на младотурската
революция). В този район българите отбраняват крайбрежието на Мраморно море само с
две дружини от македоно-одринското опълчение – малобройни и неопитни сили. Те не
разполагат с никаква артилерия и са принудени просто да заемат позиции при височините край града и да чакат да дойде момента
на пушките, а след това и на щиковете.
До вечерта турците стоварват 2 пехотни полка, като единият настъпва към Шаркьой, а
другият - към Сервантепе. Корабната им артилерия обстрелва града, който всъщност
е оставен без никаква защита от българска
страна. Когато турските поделения проникват в града, заварват единствено 20-тина ранени българи, барикадирани в едно кафене.
Турците изпращат един грък да ги уговори да
се предадат, но те отказват и откриват огън.
В отговор турците надупчват стените с куршуми. Чак когато мунициите им свършват и турците атакуват, отвътре излизат 7-8 оцелели и
контраатакуват с приклади. Всички загиват
до един.

Рано сутринта на 27 януари българските части започват операция по ликвидиране на
десанта с концентричен удар към Шаркьой.
Бригадите настъпват устремно, а артилерията съсредоточава огъня по десантния мост,
което създава опасност да изолира против-
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никовите части от корабите им.
Командването на 10 османски корпус разбира, че настъплението на булаирската позиция е провалено и започва да товари обратно войските на корабите, които се оттеглят
в открито море. Десантът е отразен и планът
на турците да излезнат в тил на 4-та армия се
проваля. Загубите им са 1000 убити и ранени и 450 пленени. При напускането на града
е извършено тежко военно престъпление. В
присъствието лично на Енвер бей и на трима
немски инструктори, турските войници убиват около сто мирни жители на града.
Поражението на османските части е толкова
тежко, че срещу 4-та българска армия те не
предприемат нищо повече до края на войната.
Одринската епопея
За да се оцени в достатъчна степен геройството на българската армия при превземането на Одрин трябва да се разбере колко
добре е бил укрепен градът. Това е вторият

най-добре укрепен град на Османската империя на Балканите след Цариград. Фортовата линия е отдалечена на 2 до 4 км. от града.
През 1909 година крепостта е преустроена,
за да се измести защитната линия по-далеч
от града и да се направи той неуязвим за артилерийския огън на модерните оръдейни
системи. До началото на войната са построени нови укрепления в северозападния, западния и южния сектори. Изкуствените препятствия пред главната отбранителна линия
на Одрин се състоят от телена мрежа с широчина между 6 и 10 метра. Мрежата е непрекъсната с изключение на пътищата, където се поставя подвижна мрежа в случай на
вражеско нападение. Тази телена мрежа е
много сериозно препятствие особено като се
има предвид, че е подкрепена от контингенти с пушки и картечници. Одрин разполага и
с отлична крепостна артилерия, която може
да държи на разстояние всяка обсадна артилерия. В Одрин има 516 оръдия от различни
системи и калибри, а одринският гарнизон е
в състав от няколко артилерийски полка, две
пехотни низамски дивизии, няколко редиф-

Българската пехота преди атака в близост до Одрин
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ски дивизии и допълнителни части – общо
около 60 000 души. Комендант на крепостта е опитният, способен, енергичен и много
уважаван офицер Мехмед Шукри паша. Всички тези характеристики дават основание на
германският генерал фон Голц да каже: „Тази
крепост може да бъде превзета само след
шестмесечна пълна обсада и то единствено
от прусаци!”. Колко са били кухи и напразни
тези думи ще се разбере на 13 март 1913 година когато българската армия навлиза победоносно в Одрин след двудневен щурм.
Плановете на българското командване
са II армия да изолира одринския гарнизон и
да не му позволи да действа в тил или фланг
на I и III армия. Втора българска армия е в състав от две дивизии: VIII пехотна Тунджанска и
IX пехотна Плевенска, заедно с Гвардейският конен полк, с общата ѝ численост 70 500
бойци. След първоначалните успехи постигнати от българските войски на Източния боен
театър II армия получава нова задача. Вече
трябва не просто да се изолира одринския
гарнизон, а да се обкръжи крепостта и да се
принуди да се предаде от глад. Силите обаче не са достатъчни за изпълнението на тази
задача и огромните положени усилия са безрезултатни. Все пак не бива да се забравя, че
за да се стесни обръча около Одрин VIII Тунджанска дивизия води успешни боеве от 7 до
12 ноември за овладяване на линията от село
Доуджарос до Ахъркьой. Новите български
позиции са изключително удобни за наблюдение на Одринската крепост и за пълна блокада. Тази пълна блокада обаче би била възможна само при наличието на по-силна и помногобройна артилерия, както и на повече
пехотни части. След победата при Лозенград
окончателно са прекъснати съобщителните
връзки между Цариград и Одрин. На 15 октомври две бригади от VIII дивизия преминават река Арда с цел да завършат обкръжаването на Одрин и от юг. Шукри паша се опитва
в този момент да нанесе контраудар срещу
българските части останали на север, но не
успява благодарение на героизма на българските войници, които не отстъпват нито крачка назад, знаейки колко важни са позициите

им за изхода на цялата война. След отблъскването на тази атака българските позиции
изглеждат стабилизирани и ръководството
на армията изтегля IX Плевенска дивизия от
II армия, за да участва в решителните боеве
при Люлебургаз и Бунархисар. На мястото ѝ
е изпратена XI пехотна сборна дивизия, която
е формирана на 13 октомври и е попълнена с
новопостъпили в армията и опълченци.
Към 20 октомври Одринската крепост
е напълно обкръжена от II армия. Обаче линията на обкръжаване е много отдалечена от
крепостта и е твърде дълга. За да се подсилят
позициите на II армия българското командване моли сърбите за подкрепление и те започват преместването от Македония на Дунавската и Тимошката дивизии. След пристигането им частите на VIII Тунджанска дивизия
се преместват на южния сектор на крепостта,
а тези на XI сборна пехотна дивизия – на източния. На 2 ноември крепостта е окончателно обкръжена, като постепенно се преминава
към опити за стесняване на обкръжението. С
блестяща атака на 7 и 8 ноември българската армия превзема позиция Карталтепе на
южния сектор и прогонва турците от окопите
им. На 8 ноември започва артилерийско бомбардиране на Одринската крепост. Бомбардировките понижават чувствително морала
на населението в Одрин и на гарнизона, но
упоритият и непреклонен Шукри паша не се
предава въпреки увещанията на различни европейски дипломати, останали в Одрин. Обстрелите са преднамерено леки и продължават чак до подписване на примирието. Така
турците започват да вярват, че това е цялата
мощ на българската артилерия и по-късно ще
бъдат много изненадани от истинските й възможности.
По време на примирието има демаркационна линия, която и двете страни не
могат да преминават, а крепостта остава изолирана и не може да се снабдява. Парадоксално, но съгласно условията на примирието
през Одрин се пропускат влакове с храни и
други материали за българската армия при
Чаталджа като това условие силно понижава
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Частите на обсадната артилерия пристигат пред Одрин след нощта на 3 ноември 1912 г.

морала на защитниците. По време на примирието българите трескаво работят за укрепване и усъвършенстване на позициите си
около крепостта, докато османските войски
бездействат. Създават се прекрасни условия
за ефективното действие на нашата обсадна
артилерия, която вече от напълно безопасни
позиции може да стреля срещу османците.
По време на преговорите за мир в Лондон
става ясно, че превземането на крепостта ще
бъде първостепенна задача при евентуален
провал на дипломацията. Българското командване разработва план и решава пробивът да стане през източния сектор. Има много
причини да се избере именно този сектор за
изненада на турците, като двете най-важни
са разположението на форта Айваз баба, който е леко издаден напред и е много удобен за
атакуване и фактът, че този сектор е най-близо до самия град и след неговото превземане
и разполагането на българската артилерия
там градът ще бъде принуден да капитулира.
След провала на преговорите за мир и
след края на примирието българската артилерия подновява бомбардировките. Те омаломощават и обезверяват противника и принасят голяма полза за постигането на крайната
цел. За да промени съотношението на силите
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и за да събере разузнавателна информацияр
Шукри паша предприема вилазка (излаз от
крепостта) на 27 януари. Турската атака е насочена срещу Източния сектор и има за цел
както унищожаването на артилерията там,
така и разузнаване с какви части разполага
българската армия. Турците атакуват през нощта и въпреки че първоначално има объркване в първите редици много скоро българите
контраатакуват „на нож“ и изтласкват врага
от окопите си още преди слънцето да се е показало. На разсъмване българската артилерия нанася огромни загуби на отстъпващите
турски части. Отпорът е такъв, че на следващия ден турците от страх не напускат окопите
си и не изпълняват заповедта за втора атака.
В началото на февруари турците опитват излаз и срещу южния сектор, но и там са бързо
разкрити и отблъснати от българските бойци.
По това време планът за атаката на Одрин е вече разработен. Решено е да се атакуват всички участъци на крепостта, за да се заблудят турците и да разпръснат своите резерви след което ударът да се съсредоточи върху
източния сектор където атаката следва да се
извърши с пехотата, подпомагана от обсадната артилерия. След обкръжаването на Одрин
се прави целева реорганизация на постоян-
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ните строеви единици в българските части и
те се заместват с нови поделения с нови названия сред които: сектори, отдели, участъци,
колони, конен отряд и т.н. Почти цялата обсадна артилерия се премества на Източния
сектор. Той е разделен на два отдела: северен и южен. Северният отдел е разделен на
три участъка, а южният – на лява и дясна колона и конен отряд. Планът за самата атака
е толкова грижливо и детайлно разработен,
че и до днес се изучава в множество военни
академии по света и с право може да се нарече образцов. Нищо не е оставено на случайността. Българските командири знаят каква е
задачата им и какви са начините за нейното
постигане и искат всеки един офицер, подофицер и войник да има своето ясно и точно
определено място в атаката, която трябва да
донесе нетленна слава на българската армия
и победа във вече проточилата се война за
национално обединение. Решено е щурмът
да се съсредоточи върху форта Айваз баба
и промеждутъците му към форта Айджиолу
и след това към форта Кестенлик. За да се
попречи на предислоцирането на резерви в
Източния сектор българските военачалници
прилагат един напълно нов прийом - преградният огън. Артилерията стреля зад линията на атакуваните фортове, за да възпрепятства разместването на войски от гарнизона.
Българските военни части пък са подредени
в дълбочина, тъй като командирите правилно разбират, че османската съпротива ще се
сломи по-лесно с множество последователни
силни удари, а не само с един – единствен
концентриран удар. Решено е атаката да се
подготви още през нощта и българските предни части да заемат позиция в скритите подстъпи към крепостта откъдето рано сутринта
да атакуват. Войските са снабдени с ножици
за телените мрежи и с пироксилинови заряди
за отваряне на просеки. Изработва се детайлен план за действие на артилерията и всяка батарея получава конкретни задачи, като
главният удар е съсредоточен срещу главната фортова линия. Според ген. Георги Вазов,
началник на Източния сектор, готовност за
атака има още в края на февруари, но Щабът

на армията дава заповед за нападение едва
през нощта на 10 март 1913 г. Командирът
на II армия ген. Никола Иванов от своя страна заповядва на 11 март в 13.00 часа да започне артилерийска подготовка за атаката, а
през нощта на 11 срещу 12 март българската
пехота да настъпи под прикритието на артилерията срещу предните турски позиции и на
разсъмване да ги заеме.
На Южния сектор артилерията действа енергично, а пехотата се доближава непосредствено до вражеските позиции, но
е спряна от организираната турска пехота и
артилерия. Българските войски се окопават и
чакат следващата нощ на 12 срещу 13 март,
за да организират поредната си атака. На Западния сектор сръбската Дунавска дивизия
не постига значими успехи и се окопава в
близост до вражеските позиции. На Северозападния сектор части от Тимошката дивизия
настъпват към предните позиции на неприятеля.
По същото време благодарение на брилянтната подготовка от ген. Георги Вазов, на
Източния сектор българските войски завладяват цялата предна позиция на османците и
то без големи загуби. Как се случва това? Артилерията започва в 13.00 часа на 11 март да
обстрелва турските позиции пред фортовете.
През нощта частите се придвижват безшумно
до подстъпите на първите турски линии и в
4.30 часа започват настъплението си. В 5.30
часа 23-ти и 10-ти пехотни полкове достигат
до първите окопи и след като за няколко секунди преодоляват телената мрежа атакуват
турците, които изненадани отстъпват и изоставят окопите си. На другите части от сектора
изненадата не дава толкова добри резултати,
но повсеместно българските воини прогонват врага, макар на места да се дават твърде
много жертви. 32-ри пехотен полк губи цели
800 души убити и ранени при атаката, но въпреки всичко воините изпълняват задачата
и прогонват противника. Щом българските
части овладяват предните позиции, артилерия им започва да обстрелва пространството
между тях и фортовете и така нанася огромни
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загуби на отстъпващите турски части и не им
позволява да контраатакуват. Започва бързо
местене на полската и гаубичната артилерия
към завладените предни позиции и оттам
огъня на българите се пренася срещу фортовата линия. На места се налага българските
войски да атакуват на нож обстрелващите ги
турски части и след кървави сражения да ги
прогонват от позициите им. Решава се атаката срещу фортовата линия да се извърши
през нощта на 12 срещу 13 март. През нощта
пехотата трябва да се приближи максимално
близо до фортовете, като бойният ред е построен в дълбочина, за да може да се повтори ударът при нужда. Артилерията стреля
непосредствено зад фортовете, а след падането на нощта премества огъня си върху фортовете и върху местата определени за атака.
Огънят се прекратява за 10 минути след 15
минутен обстрел и това е сигналът за атака
на пехотата. След завладяване на определените обекти артилерията се мести напред, а
останалите фортове следва да се овладеят на
разсъмване. Изпълнява се гъвкав, методичен
и крайно агресивен щурм. Взаимодействието
на двата рода войска е пълно.
Атаката срещу форта Айджиолу е поверена на 10 пехотен Родопски полк, който
успява под прикритието на нощта да достигне близо до телената мрежа за 35 минути, да
я преодолее и в 1.45 часа завладява форта.
След успеха му артилерията пренася огъня
си зад форта. На разсъмване на нож са очистени окопите около Айджиолу. Необичаен
маньовър и невероятен подвиг извършват
командирът и цялото 1-во отделение от 5-ти
скорострелен артилерийски полк. Майор
Друмев забелязва, че турците държат позиции между Айджиолу и форта Кестенлик, но
знае, че не бива да оставя без артилерийска
поддръжка пехотата и по тази причина рискува своя и на бойците си живот като напредва
заедно с пехотата срещу силния противников
пехотен огън. Пехотата е впечатлена от вихрено движещите се оръдия и макар да е изтощена се обръща за поредна атака с викове
„Ура!” и „Напред!”. На 200 метра от телената
мрежа конете и голяма част от обслужващия
80
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оръдията персонал са убити, но храбрите батареи се развръщат и откриват огън по Кестенлик и окопите на север от него. Загубите
са над 30%, но артилеристите не падат духом,
а все по-трескаво изпълняват задълженията
си. Така се осигурява възможност българската пехота на нож да влезе в неприятелските
окопи където с жесток бой лице в лице сразява врага.
Атаката на форта Айваз баба е още
по-кървава и драматична. Много български
войници загиват пред телените мрежи от
картечния огън на врага. Въпреки всичко българският дух тържествува. Атаките не само
не спират, но се усилват и продължават на талази една след друга. Моментът е върховен,
рядко срещан за цели исторически периоди.
Българската армия, забравила страх и колебание, е като разбунтувало се море, което
иска да измие срама от 500 години робство,
море, което най-сетне е придошло, за да въздаде справедливост. В жесток и лют бой „на
нож“ българските воини успяват да прекършат съпротивата на османците и в 6.25 часа
фортът „Айваз баба“ пада в български ръце.
Фортът „Таш табия“ е зает, когато артилерията прави огнева завеса само на 300 метра
пред атакуващия 56-ти пехотен полк. Новата
„Таш табия“ е завзета едновременно с „Айваз
баба“, а Старата – в 7 часа и 5 минути. Малко по-късно е завзет и напуснатия от защитниците си форт „Каялъка“. Опълченците от
Южния отдел на Източния сектор извършват
чудеса от храброст и макар тяхната атака да
е с цел отвличане на вниманието от главния
удар в посока Айджиолу – Айваз баба, достигат до телената мрежа и полагат неимоверни усилия да я преминат, за да се срещнат
на нож с душманите. Макар да не успяват
смелите български бойци разстройват силно
турската отбрана и нанасят тежки загуби на
противника, който е ужасен от презиращите
смъртта българи. Сутринта с поддръжката на
артилерията и без големи жертви са завладени напълно фортовете „Кестенлик“ (в 6.45 ч.),
„Куру чешме“ (в 7.50), „Йълдъз“ (8.50), Топйолу (8.30) и Кавказ (8.45). Преградният огън затваря пътя на турските поддържащи контин-
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Генерал Георги Вазов и пленения Шукри паша,

генти и това кара голяма част от османските предава града заедно с целия му над 60 хивойници и офицери на Източния сектор да се ляден гарнизон. Шукри паша лично предава
предадат.
сабята си на ген. Иванов с думите: „Уверих
се, че за българите няма непревзимаема креТака на разсъмване на 13 март българ- пост. Щастлив съм, че се предавам на герои”.
ските части се разполагат по фортовата линия По повод превземането на Одрин кореспонв Източния сектор на Одринската крепост. За- дентът на френското сп. „Журнал” пише следпочва артилерийска бомбардировка на гра- ното: „Внезапността на артилерийската буря
да, като целта е да се принуди комендантът и бесният устрем на пехотата лишиха гарнида се предаде. Междувременно турците под- зона от сила. Те създадоха у защитниците папалват складовете си, разбирайки, че са загу- ника, каквато вече изпитаха техните събратя
били. Повсеместно турските войски издигат по оръжие в Лозенград и Люлебургаз”. Други
бели флагове, а на Източния сектор пристига отзиви в западноевропейската преса стигат
турски генерал, който да преговаря за преда- още по-далеч с думите: „Българите биха поването на крепостта. В 12 часа комендантът бедили даже и тогава, когато са въоръжени
на Одрин Мехмед Шукри паша се явява пред само с кинжали.”
началника на Източния сектор ген. Георги Вазов, а малко по-късно е отведен при команРадостта от победата е всеобща. Гордира на II армия ген. Никола Иванов, комуто достта е неописуема. Възтроргът няма грани-
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ци. Ген. Георги Вазов се обръща към своите
подчинени: „Светът има да се чуди на вас,
доблестни синове на България, че можахте
в 30 часа да превземете една от най-силните крепости… Вие вписахте вчера и днес
нова славна страница в нашата история.
Благодаря Ви. Гордея се, че съм Ваш началник! Гордея се, че съм българин!”

След падането на Одрин Османската империя е в много тежко военно положение, тъй като с освободената след обсадата
артилерия и с частите от II армия може да се
подпомогнат войските на Чаталджанската
позиция и да се изгонят най-сетне окончателно турците от Европа. Страхът започва да
се усилва след победите на I пехотна Софийска дивизия, която нанася тежък удар срещу
Българската армия заплаща висока елитни турски части /две дивизии и една концена за превземането на силно укрепената на бригада/при Албасан и така слага край на
Одринска крепост. В тридневната атака за- турските надежди за контранастъпление.
гиват 24 офицери и 1292 войници, ранени
са други 94 офицери и 6235 войници, а 451
Последните сериозни сражения около
бойци изчезват безследно. Убитите сърби са Чаталджанската укрепена позиция се водят в
274, ранените- 1173. Смъртта и страдания- периода 11 – 18 март 1913 година и завършта на всички тези герои не са напразни, тъй ват с укрепване на българските позиции и
като чрез подвига си те прославят надлъж и дори с малки териториални придобивки за
нашир българската армия и неопровержимо нашата армия. След падането на Одрин ж.п.
доказват, че българите не само са достойни линията вече е изцяло в български ръце и
за своята свобода, но са и водеща сила на българите могат лесно и бързо да струпат арБалканския полуостров, с която трябва да се тилерията си при Чаталджа, както и да снабсъобразяват не само съседите им, но и Вели- дяват войските. Освен това Османската импеките сили. Героите при Одрин не са отделни рия вече не може да твърди, че всички силни
войници или офицери, а цели полкове. Труд- крепости са останали в нейни ръце и е прино е да изразим с думи признателността си нудена отново да моли за мир и да седне на
към устремното усилие на тези храбри во- масата на преговорите. Така на 1 април 1913
ини, презрели смъртта и изправили се пред г. се сключва ново примирие и са подновени
картечниците и артилерията на врага с ясната преговорите за мир в Лондон. Врагът е с измисъл, че трябва или да победят, или да за- ключително паднал боен дух. При Галиполи,
гинат. И колкото и невероятно да е било спо- българите с цяло гърло викат „Ура!“ при веред всички експерти и чужди военни специа- стта за падането на Одрин. Само от това, турлисти, българската армия успява да победи. ските сили побягват от предните си позиции
Кандидат-подофицер Михо Георгиев от 29-ти във укрепленията си..........
Ямболски пехотен полк издига българското
- Лондонският мир
знаме над джамията „Султан Селим”. Редник
Иван Балахуров от същия полк задържа Мехмед Шукри паша в щаба му до пристигането
Османската империя започва сондажи за
на командира на Гвардейския конен полк полмир още след катстрофата при Люлебургаз и
ковник Мархолев, който официално го обявяБунархисар. Първоначално българската дива за пленен. За броени дни врагът изпада
пломация твърдо отказва, но след неуспехът
в тотална военна катастрофа. Пленени са 14
на Чаталджанска позиция, се съгласява да запаши, /т.е. турски генерали/, 2000 офицери,
почнат преговори.
60 000 войници, 16 знамена, 600 оръдия, огромно количество военно имущество. Убити Преговорите започват в двореца „Сейнт
са 7000 турски войници. На Източния сектор Джеймс” в Лондон под контрола на британвсяка пехотна рота получава по 80 кръста „За ското правителство и френските и руските похраброст”, а всяка батарея — по 50 .
сланици. Делегатите на страните от Балканския съюз настояват за тях да останат всички
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османски земи западно от линията МидияРодосто, както и всички Егейски острови. Османската империя отказва – тя желае да задържи част от островите със стратегическо
значение, както и Одрин. Под натиска на Великите сили България се отказва от Родосто,
но турците нарочно започват да протакват
преговорите усещайки, че противоречията
относно подялбата на земите между съюзниците започват да се изострят. Но също така
под натиска на Великите сили и те на свой ред
са принудени да се откажат от Одрин. Взима
се решение да бъдат отстъпени териториите
западно от линията Мидия-Енос.
Въпреки, че това положение изглежда задоволително на пръв поглед – османската власт
е прочистена от българските етнически територии и войната най-накрая приключва,
всъщност Великите сили все пак ощетяват
страните от Балканския съюз и задълбочават
противоречията им. Северното крайбрежие
на Мраморно море все пак остава за турците, въпреки че е заето вече от българските
войски. Решено е да се образува Албанската
държава, въпреки, че териториите й вече са
заети от сръбски, черногорски и гръцки войски, това доста ощетява всяка от тях – Гърция
губи възможността да вземе Вльора и южноалбанските земи, а Сърбия губи възможността да получи излаз на Адриатическо море.
Отделно от това и подтикват клатещата се
Османска империя към Младотурската революция, в резултат на която властта се сменя,
преговорите пропадат и военните действия
се подновяват.

Малко след това падат крепостите Янина и
Одрин. Младотурското правителство отново
иска да преговоря.
Заседанията на подновената Лондонска конференция обаче отново се проточват заради
конфликтът между Черна гора и Австро-унгария за Шкодренската крепост. Великите сили
вече са взели решение, че тя ще влезне в
пределите на бъдещата Албанска държава, а
черногорците отказват да я отстъпят.
В същото време започва да назрява конфликтът за подялбата на Македония, за която се
оказва, че България, Сърбия и Гърция не могат да се споразумеят как да си я поделят. Все
пак под натиска британския външен министър Едуард Грей трите страни се съгласяват
да подпишат мирен договор с Османската
империя, въпреки че все още не са преодолели разногласията си. Подписването става на
17-ти май 1913 г.

Според договора Балканският съюз получава
всичките бивши османски територии на запад
от линията Мидия-Енос, без Албания, която
ще бъде уредена от Англия, Франция, Русия,
Германия, Австро-Унгария и Италия. Крит е
присъединен към Гърция. Егейските острови
и Атон ще се уредят от великите сили. Международна комисия ще уреди военните дългове и правоприемството на османския дълг.
Договорът отново показва висока степен на
намеса на Великите сили в балканските дела
и лекотата, с която те се разпореждат с придобитото от Сърбия и Гърция в Албания. Така
геополитическият център на противоречията
Османската империя през това време моби- между съюзниците се измества в Македония
лизира нови сили в Мала Азия и започва да и семето на Втората балканска война е посяги прехвърля на Тракийския военен театър. то.
След идването на подкрепленията войските Войната приключва с голям успех за Балканполучават задача да атакуват и пробият бъл- ския съюз. България е освободила почти цяла
гарските позиции при Чаталджа и Булаир, Източна Тракия, Беломорска Тракия и Макекакто и да стоварят десант при Шаркьой, след дония и приносът й за победата е повече от
което да унищожат българските сили в райо- решаващ. Действията на Гърция и Сърбия,
на. С разгрома им при Булаир и Шаркьой и макар и доста ефективни, се водят на терисъс спирането на контраатаките на Чаталджа тория, откъсната от основната османска тезамисълът им пропада.
ритория, с разтегнати комуникации, които
бързо биват прекъснати от българските сили
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и с малко турско население. Въпреки героизма на сръбските и гръцки войници, техните
направление са стратегически второстепенни
за войната. Без България не би имало победа.
Балканските държави довършват вековния
си поробител на полуострова. България изнася решителната тежест на войната, мобилизирала немислим за такава държава военен
ресурс, многократно увеличен с небивалия
героизъм на народа й....
Нововъведения във военното изкуство
През Балканската война българските
воини правят впечатляващи нововъведения
във военното изкуство и показват изключителен боен дух. Много от новостите изигрват
съществена роля при развитието на военното
дело не само на Балканите, но и в Европа и
света. Макар често други армии или „специалисти” да се опитват да си припишат ролята
на откриватели на едно или друго нововъведение за сметка на българите, безпристрастните експерти в повечето военни академии
по света признават изключителните качества
на българската армия, показани през Балканската война и приноса ѝ за световното военно дело.
Най-често споменавано е бойното
използване на авиацията. Заедно с италианците, които само година преди войната
използват авиация за бомбардировки, българите стават пионери на бобардировъчната авиация. До 1912 година тя се ползва за
разузнаване и спомагателни дейности, но
не и като ударна сила. На 16 октомври 1912
година поручик Радул Милков и подпоручик
Продан Таракчиев при разузнавателен полет
над Одринската крепост хвърлят две бомби
над гара Караагач. Само няколко години покъсно всички европейски и световни Велики
сили започват да усъвършенстват авиацията
си за бойни задачи. Как се стига до това нововъведение? Всичко е пределно просто.
Българските военни са впечатлени от мощта
на току-що доставените нови бомби и от силния страх, който предизвикват тези бомби у
84

http://nauka.bg

турците при пехотните атаки. За да уплашат
защитниците на Одрин пор. Милков и подп.
Таракчиев поставят в плетени кошове отстрани на самолета 2 бомби, които хвърлят над
гара Караагач. Двамата пилоти чистосърдечно заявяват, че не са хвърлили бомбите над
Одрин, за да не пострада мирно население.
Българските летци по време на Балканската
война се записват в световната история като
инициатори и на други промени и подобрения. Първият редник извършил фотографско
заснемане на чуждите позиции е Стоян Терзийски, а поручик Симеон Петров извършва
първия нощен полет за разузнаване и бомбардировка. Поручик Стефан Калинов изобретява първият в света бомбодържател.
Поручик Пеньо Попкръстев и италиансият
доброволец в българската армия Джовани
Сабели за пръв път осъществяват авиационна
атака над кораб в открито море.
Втората сфера в която българската армия прави сериозни и всеобщо признати нововъведения е артилерийската. За първи път
се прилагат нови способи за водене на артилерийски бой. При щурма на Одринската крепост е приложена непрекъсната огнева поддръжка на пехотата. Българската артилерия
работи неуморно цели две денонощия, като
осигурява на пехотата преимущество при настъплението им срещу заелия по-добри изходни позиции османски противник. За първи път е използван т.нар „огневи валяк” (или
„огневи вал”). Идеята на този „огневи валяк”
или пълзящ артилерийски огън, както го наричат други, е да играе ролята на защитна
завеса за пехотата. Артилерията изсипва тонове снаряди върху вражеските позиции и
постепенно напредва като на 300 метра зад
артилерийския огън се придвижват пехотните части. Този прийом по-късно е използван
изключително активно по време на Първата
световна война и се оказва много ефективен.
Нововъведение на българската артилерия е и
тъй наречения „преграден огън” (или „неподвижен заградителен огън”). При него целта е
с артилерийска стрелба да се създаде огнена преграда, която да попречи на вражеската
пехота да опита контраатака. След падане-
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то на Одрин множество чужди специалисти
пристигат, за да почерпят опит от българските артилеристи и наред със споменатите
нови способи за водене на артилерийски бой
заимстват и други български нововъведения,
като употребата на нощен артилерийски огън
за понижаване на морала на противника и
барабанния огън. Последните две, макар и
да са прилагани и по-рано, са усъвършенствани от нашата артилерия и се използват значително по-рационално по време на обсадата и
щурма на Одрин.
Следващият важен принос на българската армия във военното дело се олицетворява от операцията по превземането на Одринската крепост. Неведнъж тази операция е
сочена като висше проявление на българския
военен гений и до днес е изучавана в повечето военни академии по света. При щурма
има блестящо взаимодействие между пехота
и артилерия и е изпълнен на практика един
отличен, но и доста сложен тактически план
на българското командване. Българските воини показват как с гъвкав замисъл, адекватна
организация, смелост, хладнокръвие, жертвоготовност и безупречна дисциплина са в
състояние да превземат и най-добре укрепената крепост. Одринската операция остава в
съкровищницата на световната военна наука
и с право ни кара да се гордеем с гения на дедите ни и с чутовната българска победа.
Сред още редица приноси на българската армия при развитието на военното
дело можем да отбележим новости при подреждането на пехотните редици по време на
сражения, при подсигуряването на вече завзетите вражески позиции, при тиловото осигуряване и т.н. Развитие претърпяват също
така стратегията и тактиката, като българите
доразвиват и усъвършенстват опита на някои
от водещите световни армии.
Нововъведения има и при другите родове войски като изключително позитивно е
развитието на инженерните ни войски, които
успяват да подсигурят някои от най-бляскавите победи на българската армия.

Незабравими в народната памет ще
останат героите проправили път на пехотата
през телените огради на Одринската крепост
с цената на живота си.
Героизмът и целеустремеността на
българските воини по време на Балканската
война имат твърде малко аналози в световната военна история.
Характер и значение на войната
За българите Балканската война има
справедлив, освободителен и националнообединителен характер, като крайната ѝ цел е
постигане на национално обединение. В началото се е вярвало, че самите Велики сили
ще оправят грешката си, но след като това
не се случва нашите предци вземат нещата в
свои ръце. През 1885 година българите сами
обявяват и защитават на бойното поле Съединението на Княжество България и Източна
Румелия. Създадената през 1896 година организация на българите от Македония и Тракия, както и различни други организации и
кръгове в и извън пределите на Княжеството
активно работят за Освобождението българите, останали в Османската империя. След
обявяването на Независимостта през 1908
година българската държава става единствения легитимен изразител на стремежите,
желанията и мечтите на българския народ и
полага титанични усилия при подготовката за
решаване на националния проблем.
Моментът идва през 1912 година и
след като на 17 септември започва мобилизацията, за няколко дни 600 000 българи се
стичат под бранните знамена, за да се сразят с врага, държал ги в робство 500 години
и продължаващ да държи около милион и
половина сънародници. Мобилизационните
пунктове се препълват. Българите се записват в редовете на армията все едно отиват на
сватба. Радостта е всенародна и вълнението
обхваща цялото общество. От цял свят към
Родината се стичат хиляди българи, за да се
включат във войската. Ентусиазмът е невиждан – стига се дотам, че в армията се записват
и вързастни опълченци от Руско – турската
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война. „Всичко, което имам, заедно със себе
си давам за Родината и Свободата.”- казва
един старец. Страшни думи на народ, достоен
за свобода в най-прогресивния европейски
смисъл на думата! Българите отиват на война като на празник, като на най-лична сватба,
поздравявайки се, за изумление на наблюдателите, с „Честита война!“. Такова е мнението на редица западни и руски кореспонденти
отразяващи мобилизацията. Думата, която
най-ясно характеризира мобилизацията в
Царството е „опиянение”. Българският народ
с невероятно въодушевление прегръща войната и жертва в нея някои от най-свидните си
синове, загинали с вярата, че народът и държавата заслужават всяка саможертва. В тези
моменти българското национално чувство
стига апогея си.

ли на полето, да пълзят към врага с викове
„Ура!“......... Дори от възрастните войници от
обозите, които карат волските коли към фронта, излъчват такава непоколебима суровост,
че чуждестранните наблюдатели са стъписани. При първите срещни боеве преди Лозенград, млади редовни войници са изненадани
от турците и побягват назад. Пресрещат ги
побелели старци от обоза и ги връщат назад
с думите: „Къде, бре, синове! Къде сте тръгнали, срамота е. Връщайте се напред!“ Войниците се връщат и отбиват врага...
В желанието си да служи, българският
войник не усвоява, а поглъща жадно наставленията на командирите си. Неумението е
срам, а героизмът – ежедневие. Офицерският корпус е високоподготвен, амбициозен,
мотивиран и героичен – българските командири в критични ситуации намират бързи и
ефикасни решения, а често със сабя в ръка
повеждат смъртни атаки на нож. Подофицерския корпус е твърд и умел. Тази и останалите
войни на България създават висока военна
култура на народа. Години по-късно в учебниците по пехотна тактика на българската армия ще бъде написано просто: „Един български войник е равен на трима вражески.“

Както много специалисти ще заключат
по-късно България печели войната благодарение на изключителния дух на своята войска. Българите загърбват личните си проблеми, драми и конфликти, за да се обединят
в един железен юмрук, непоколебимо разгромяващ врага. Победите при Лозенград,
Люлебургаз, Бунархисар, Булаир, Шаркьой,
Одрин и много други дават основание за гордост на целия български народ. Цял свят разОфицерите и войниците са едно цяло.
бира, че българите вече не са нито роби, нито
освободени, а освободители! Благодарните Дисциплината е желязна, без да е нужен нибългари в Тракия и Македония приветстват какъв диктат. Авторитетът на командира е
естетвен, доверието в уменията му – безграбългарската армия и всячески й помагат.
нично. Запасните офицери са представители
Днес, в смутното време, е много труд- на националната интелигенция, предани и
но да разберем колко сплотен е бил в онези като цяло способни. На фронтовете на Балмигове българският народ, но както пишат канската война се извършва непознавано в
чуждите кореспонденти сякаш „в този мо- историята единение на народа с лидерите му
мент всички български сърца туптят заедно, и това става именно в редовете на българскакато едно голямо, общо, всепобедно и гордо та войска.
българско сърце.“
Националното усилие е огромно. МоВоенният устрем не подминава ни- билизационното напрежение минава 10% от
кого. Често изпратените в атака войници не цялото население. България е първостепенен
спират и превземат и рубежи, които не са им военен фактор на Балканите и много опасен
заповядани. Невъзможно е врагът да издър- военен противник - в този момент от среджи на напора, особено при щурмовете „На ноевропейска, а по боен дух и майсторство
нож!“. Във вихъра на една атака, чуждият ко- – и от световна величина. Да дадем думата
респондент изумен вижда ранените, падна- на англйската преса: „Нация с население под
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пет милиона и с военен бюджет под два
милиона лири изпрати на фронта 400 000
мъже, които в 4 седмици превзеха 160 мили
вражеска територия, превзеха една крепост и окупираха друга, водиха и спечелиха
две велики битки срещу способна нация с
насление от 20 милиона и спряха само пред
портите на вражеската столица. Освен
японците и гурките, Българите са тези,
които отиват в битка с твърдото намерение да убият поне един враг“.

изключително благотворно върху националното самочувствие и върху българската народопсихология. След великия си успех българите успяват да преодолеят комплексите,
наследени от времето на османското иго и на
Руско – турската война от 1877 – 1878 година.
Те са напълно уверени в силите си и разбират,
че няма непреодолими трудности когато са
заедно и преследват националния си идеал.
Наред с това пред целия свят се легитимира
правото на българите от Македония и Тракия
да се присъединят към Царство България, за
И действително, във войната става да живеят в една държава.
преображение на българите. От земеделци,
чиновнци, богати, бедни и средни търговци
Победата в Балканската война издига
и индустриалци, учители, интелигенция, за- България в очите на Европа и на целия цинаятчии и работници, българите се преобра- вилизован свят и все повече някои среди от
зяват в страховити войници, свирепи и дис- Великите сили гледат с нескрито възхищение
циплинирани, умели и непоколебими, храб- към България, която е наричана „Прусия на
ри и хладнокръвни. Военната твърдост няма Балканите”. Българската армия е все по-висограници, при това е съчетана с високо бойно ко ценен съюзник в условията на изострящи
майсторство, адаптивност и агресивност на се конфликти между двата големи военнобойното поле. Съзнаващ, че се бори за сво- политически блока. По тази причина и двата
бода и прогрес, българинът във войната пре- се опитват да привлекат Царството на своя
минава онзи психологически Рубикон между страна. Международният авторитет на Бългаживота и смъртта, характеризиращ големия рия неимоверно нараства и тя вече е възпривоин. Пенчо Славейков ще усети този свръх- емана като равноправна от всички европейчовешки дуализъм в знаменитото си стихо- ски и световни държави. Напълно е заличена
творение „Марш“:
идеята, че България още стои в сянката на Османската империя. Тя излиза от тази сянка с
...И на желаний бряг ще минеме отвъд гръм и трясък, благодарение на десетките хиляди българи пролели кръвта си по бранните
над петвековний враг ний носим бо- полета на Тракия и Македония, доказали, че
по-храбър и победоносен войник от българижий съд!
на в този момент на Балканите няма.
Напред! И все напред! Десница да не
Не може с думи да се предаде огрослабне!
мната промяна настъпила в душите и сърцаЮнашки е завет - победата ще грабне, та на всички българи след блестящите победи. Те тръгват уверено и устремно по пътя на
когото обичта на подвиг вдъхнови
националното обединение, за да се сплотят
и да станат истински лидер на християнските
със мечът на смъртта живот да обнови!
държави на Балканския полуостров. България
пречупва Османската империя и успява да
отвоюва толкова дълго владените от турците
християнски земи на Балканите. И това никой
и никога няма да може да оспори, защото на
Значението на победата на България в всички е ясно, че България има решаващата
Балканската война е огромно. Тя се отразява роля при победата на Балканския съюз!
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Агитация и военнополитически реалности
Всички балкански държави активно
пропагандират каузите си, често много далеч от реалностите.
Черногорците винаги са вярвали, че са
един от най-боеспособните народи на Балканите и това мнение се поддържа от държавната пропаганда, която твърди, че те са найистинските сърби. Черна гора има за цел да
завладее Новопазарския санджак, Косово и
гр.Скутари. Агитацията й твърди, че тези земи
по право й принадлежат. Черногорците изтъкват, че никога реално не са били под османска власт и са се опазили от всички негативни последици, които носи османското иго
на останалите балкански държави. За Скутари агитацията залага на икономически мотиви и на твърдения, че с този град Черна гора
няма вече да разчита на чужда помощ а ще
изгради процъфтяваща икономика. Реалността е по-различна. По време на войната черногорците залагат основно на патриотизма,
на свободолюбивия дух и на омразата към
османците, а и на внушенията за войнственост и увереност в собствените сили.
Гърция още от началото на своето съществуване усъвършенства пропагандната си
машина. Гръцките искания и твърдения имат
широк отзвук в Западна Европа, където Елада има сериозно лоби. Гръцката пропаганда е най-мощна от всички. Благодарение на
това кралството успява да предяви претенции към територии в които гърците са малцинство или дори към такива, в които гърци
няма. Освен това в хода на военните действия властите пропагандират смелостта и качествата на гръцките армия и флот, както и
човечността към победените. Това е доста
далеч от реалността, както по-късно ще докаже Карнегиевата комисия, но през 1912
и в първите месеци на 1913 година именно
тези образи стават известни . Гръцките цели
са Тесалия, части от Беломорска Македония
и главно Солун. Друго направление е южна
Македония, като планът е да се достигне до
Битоля и целият регион да премине в гръцки
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ръце. Основания се търсят в античната история, когато те са били обитавани от елински
племена и в средновековната история, когато Византия е владеела тези земи. Гръцките
претенции към Македония са представяни
като исторически обосновани и справедливи,
макар че в действителност там преобладава
българско население, а гърците в повечето
случаите са малцинство. Трета цел е Янина
в южна Албания, като и за нея се изтъкват
исторически основания. Множество гръцки
плакати показват унищожаването, потъпкването или унижаването на османския флаг
или на други османски символи. В западната
преса постоянно са изпращани материали за
геройството на гръцките войници и офицери
и за човеколюбието, което те проявяват към
предалите се врагове. Създава се един образ
на гръцкия войник като примерен, честен и
достоен джентълмен. Може би и този образ
изиграва някаква роля при решението на коменданта на Солун Хасан Тахсин паша да се
предаде на гърците. Твърди се, че е получил
и немалка сума пари от тях, за да не предаде
на българите, но това не може да се докаже.
Сърбите имат за цел Вардарска Македония, Новопазарския санджак и Косово. Главните им сили са по Македонското
направление и от това личи огромното им
желание да сложат ръце върху колкото се
може повече от населената главно с българи
област. Сръбската пропаганда намира основание за претенциите си в историята когато
част от Македония за кратко е била част от
държавата на Стефан Душан. След началото
на войната подобно и на другите балкански
християнски държави Сърбия започва чрез
плакати, пощенски картички, позиви и речи
на отделни нейни ръководители да повдига
духа и да укрепва вярата в крайната победа.
Интересно е, че много от сръбските плакати изобразяват победоносни боеве на нож
срещу османците - мотив до голяма степен е
заимстван от българите. Агитацията сред сърбите се извършва и чрез на църквата. Залага
се на православната вяра и противопоставянето срещу мюсюлманския враг, като по този
начин се повдига духа на сръбския войник и
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народ като цяло.
България има за цел присъединяването на Македония и Тракия. Пропагандата й
разчита на множеството исторически факти,
които потвърждават правото й - от властта на
царете Симеон, Петър, Самуил, Калоян, Иван
Асен II и т.н. над тези земи, до Сан Стефанския договор, който фиксира границите на
българското землище. Именно този мирен
договор се превръща в национален идеал за
поколения българи. Изтъква се нуждата от
обединение на всички българи в една държава, тъй като само така България ще може
да заеме полагащото ѝ се място. В очите на
управляващите кръгове на България се полага ролята на хегемон на Балканите и на европейска сила. За това обаче тя трябва да има
всички територии населени с българи или
по-точно казано трябва да разшири границите си до тези на Сан Стефанска България.
Българската пропаганда разчита и на факта,
че българското население е мнозинство в
Македония и в отделни части на Тракия, а в
тези части на Тракия, където българите не са
най-много, най-многобройни са османците.
За тях пропагандата твърди, че нямат право
да владеят територии в Европа, тъй като са
деспотичен източен народ. Не е изненадващ
огромният брой българи, които се включват
като доброволци във войната нито пък храбростта на българските войници и офицери,
които искрено са вярвали, че защитават поробените си братя и въздават справедливост
за петте века терор. За разлика от останалите балкански пропаганди българската залага
почти изцяло на исторически коректни факти
и не преиначава демографските данни, просто защото те са в българска полза. Всъщност,
българска агитация не е била много нужна.
Може би затова властите не полагат големи
усилия и така губят пропагандния сблъсък,
който гърци и сърби устройват. През войната
ежедневно тържествено се съобщават новините от фронта, като се акцентира върху героизма и подвизите. Наред с това се появяват
и произведения на изкуството възхваляващи българските победи и боеспособността
на армията. Цялата пропагандна машина на

Царството започва да прокарва идеята, че е
настъпил момента за окончателна разплата с
турците и за прогонването им от Балканския
полуостров. Агитация се води и в Македония
и Одринско, с цел хората там подпомогнат
армията. Изключително дейни в това отношение легендарната организация ВМОРО
и Съюзът на македонските емигрантски организации. Благодарение на тях се създава
Македоно – Одринско опълчение, в което
участват не само българи от Македония и Одринска Тракия, но и от Северна Добруджа и
Поморавието, както и чужденци. Общата численост е близо 15 000 души, освен това има и
множество местни чети.
Агитацията е насочена и към противника. Над Одрин български самолети хвърлят позиви на турски с призиви за предаване, като се обещава да се пощадят живота и
имуществото на всички предали се без оглед
на произхода и вярата им. Позиви се разпространяват и в другите области, в които се обяснява, че никой няма да пострада ако предаде
оръжието си и не оказва съпротива. Целта е
избягване на конфликти с местното население.
Последният аспект на българската пропаганда е насочен към представяне на каузата в чужбина, като залог за подкрепа или
поне като причина да се запази благосклонен
неутралитет и да не се подпомага активно
Османската империя. България допуска много чуждестранни кореспонденти и военни
наблюдатели, които при прекрасни условия
имат възможност да наблюдават армията и
да изпращат материалите си. За разлика от
Гърция българската пропаганда не успява да
постигне чак толкова сериозен отзвук на повечето победи, но все пак някои от най-големите при Лозенград, Люлебургаз – Бунархисар и Одрин са достойно отразени в чуждата
преса. За разлика от гърци и сърби данните
на българските власти в най-голяма степен
отговарят на военните реалности. Преувеличенията, откровените манипулации и дори
лъжи, които гърци и сърби лансират най-вече
в западноевропейските медии не са прийо-
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ми характерни за българската пропаганда. му се създадат всички условия за рисуване.
Гърция и Сърбия обаче убеждават Европа, че Доброволци са и офицерски кандидат Симеса едва ли не острието на Балканския съюз.
он Велков, от II искърски полк, ранен още на
третия ден от войната и Яким Банчев. Без да
Агитацията и пропагандата на Ос- участват във войната, творят Антон Митов,
манската империя стъпва на религията и на Христо Станчев, Александър Мутафов, скулписторическите основания. Войната е пред- торът Иван Лазаров. Българското изобразиставяна като война на полумесеца срещу телно изкуство изживява небивал подем и
кръста. Всички мюсюлмани трябва да вою- създава шедьоври, в които е не само лицето
ват за за победата над непокорните иновер- на войната, но и реалността, и високто изкуци, на земи, които са вече 500 г. османски. ство. Картините са и хроники, разказващи ни
Балканските християни са представени като за духа на времето, и икони,запечатали завипо-нисша категория хора, неспособни да се наги пътя на българите на война.
противопоставят на османската войска. Това
впрочем изиграва отрицателна роля защо- Това, което обаче завинаги достига до всеки
то много османски командири подценяват българин е българският военен марш. Войнапротивника. След достигането до Чаталджа та катализира развитието на този жанр. Съзосманската агитация се променя и вече на- дадени от българската градска култура, марбляга на нуждата спасяването на империята шовете в пълна степен изобразяват военния
и за запазването на „правилния ред”, т.е. на дух на българина. Може някои текстова да са
ислямския закон. Като успех на Османската наивни, като сърцата на облеклите унифорагитация може да се отчете и героичната от- мата българи, но мелодиите са победоносни.
брана на Чаталджанската позиция.
По време на Балканската война са съчинени
много от маршовете на различните дивизии
Малко разглеждан от историографията и полкове, като огромната част от тях са писафакт е, че войната се отразява изключително ни направо на фронта. Във всички личи чисблаготворно на българската култура. Още в тото желание за победа, усета за епичност,
хода на военните действия по време на Бал- бойният дух и и невероятният оптимизъм и
канската война започват да се пишат множе- патриотизъм. Всеки марш е осветени с кръвство произведения свързани с нея и с герои- та на героите. По-късно България ще подцени
зма на българските войски съкрушили петве- високата естетическа стойност на тези творковния тиранин в сърцевината на владенията би, но те са в сърцата на всеки българин всему на Балканите.
ки път, щом ги чуе.
Взрививът на патриотични чувства и емоции
и главно пробуждането на военния дух през
Балканската война намират своето отражение в два относително нови жанра в българското изкуство – военният марш и баталната
живопис. По-късно ще се появят литературни
произведения, започващи с великолепните разкази на Йордан Йовков, Елин Пелин и
др. автори. Много художници като Ярослав
Вешин отиват на фронта. Младият Борис Денев пристига от Германия, и се записва като
санитар в 20-ти добруджански полк. Владимир Димитров – Майстора също заминава
добровлец. Узнавайки, че и той е зачислен
като санитар, генерал Тодоров нарежда да
90
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Един от маршовете, чийто първи вариант е написан по време на Балканската война е прословутият „На нож” с автор на текста
Любомир Бобевски от Тетевен: „От Одрин
вихром полетете/към Цариград, момци!/
След таз победа ще ви срещнем/с хоругви
и венци!/Напред след наший вожд!/На нож!
На нож! На нож!”. Автор на „Цариград ще затрепери” отново е Любомир Бобевски: „Буря
носиме в гърди си,/пламък - в нашите сърца./Днес Отечеството кани/на бой своите
деца.//Щом тръбата чухме, вкупом,/от
села и градове,/на крила орлови вихром/веч
сме в стройни редове.//Цариград ще разтрепери/българският горд юнак!/Българи-
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нът ще разплаче/петвековния си враг!”//
Можем да си представим колко силно е било
въздействието на тези кратки, но изключително вдъхновяващи стихове за българските
воини в идиличното време от началото на 20ти век.
Изключително интересен и много популярен сред българските военни е маршът
„Ечи ти, гордий наш Балкан!”, чийто текст е
създаден от майор Никола Янакиев на 5 ноември 1912 година в село Акалан по време
на Чаталджанската операция на българската
армия. Музиката е дело на подпоручик Никола Блажев. „Ечи ти, гордий наш Балкан!/Ечи,
наш милий великан!/„На нож” ний взехме и
с „Ура”/Ески-Полос и Петра.// Разбит, уплашен наший враг/без бой предаде Лозенград/
„На нож” ний взехме и с „Ура”/Карагач и
Чонгора.//С развети знамена напред/вървяхме стройно всички в ред/и взехме „На нож”
и с „Ура”/Карагач и Чонгора./Макар и млади
в тази бран/в ръце ни падна вражи стан/
„На нож” ний взехме и с „Ура”/Карагач и Чонгора.//Ечи ти, гордий наш Балкан,/ечи, ти
милий великан,/кажи на Стефан Караджа,/
че стигнахме Чаталджа.//Ечал си в древни
времена,/възпял си много имена/на новий
българин сега/възпей геройските дела.”/// В
стиховете на тази прекрасна песен личи освен характерното за всички офицери родолюбие и един изключително силен символичен пласт, свързан с древната връзка между
българите и Балкана. Може да се забележи
също и символичната връзка между завета на предците и днешните храбри българи.
Показателен за високия дух на армията дори
и в трудните дни на Чаталджанската операция е фактът, че се създават такива песни.
Друг прекрасен и много популярен български марш, свързан с геройството на българския войник по време на Балканската война,
е създаден от поручик Найден Андреев, като
музиката е дело на Владимир Гълъбов. Посветен е на великата победа на българите при
Булаир. „Кървава зора вестява,/страшни
боеве за мъст,/и Рилците са готови,/смело
в бой да полетят.//Пред стените булаирски,/никой не е идвал там,/само ние славно

бихме/анадолска страшна сган//.Босненци гърмят, тряскат,/Рилците без страх
вървят,/тях гранатите не стряскат/безжалостно враг требят.//Бурно мятат се
вълните,/на Егея, Мрамора,/и повтарят на
борците,/гръмогласното „Ура!”//Врага свети с прожектори,/за да види де сме ний,/ала
вижда си позора:/в кръв обляни долини.//
Анадолеца съкрушен,/в своите крепости се
скри,/нивга няма да помисли,/да излезе срещу ни.//”
В този кратък марш са събрани непоколебима воля за победа и стихийна мощ. Текстът
отново е дело на български офицер, който
чрез песента се опитва още повече да повдигне бойния дух на войската, да я сплоти
и да накара българските воини да се гордеят
със себе си и да оценят значението на постигнатите победи.
Друга славна победа на българската
армия, която е увековечена в песен, е превземането на Одрин. Автор на текста на песента е изключително талантливия и активен
в писането на военни песни Любомир Бобевски.: „Над нази днеска знамената/широко
ширнали крила,/от ужас се тресе земята/
реват топовните гърла.//„На нож!” летят
войските наши,/не хабим вече ний куршум,/
нас нищо не ни плаши,/стихия сме сред тоя
щурм. //От нашите атаки смели/ще рухне
тая твърдина,/за нашите крила предели/и
пречки няма – ни една!//Отвръщат фортовете злобно/на нашето „Ура! На нож!”,/геройството ни безподобно/сломи тиранска
горда мощ!”//
Балканската война освен вечна слава на цялата българска армия
носи нетленна слава и на стотици хиляди
български войници и офицери, проявили се
по време на сраженията срещу петвековните поробители. Един от тези герои е капитан
Никола Андреев, проявил невероятна смелост и загинал в ръкопашен брой с противника в боевете при Одрин. В негова памет
Любомир Бобевски съчинява песента „капитан Андрееву”:„Божествен плам в очите ти
гореше,/в гърдите буен ураган!/С чиличен
меч ти вихрено летеше/към побесняла вра-
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жа сган.//На тридесет места бе ти пробо- Напред! И все напред! Към подвизи и слава!
ден/от варварския яден щик./Народа си да
видиш днес свободен,/девиза бе ти туй ве- На робство и на гнет последний ден насталик.//До смърт се би с усмивка на устата,/ ва!
очи затвори ти честит./Издигна си, юначе, И слънцето изгре - свободни да ни грей!
нам в сърцата/навеки паметник – велик.”//
Той, който в бой умре, в смъртта ще ожиКакви по-красиви, искрени и чувствени думи вей!
на признателност може да има за този храбър български офицер пожертвал живота си
в името на свободата и щастието на поробените си братя българи? Нека никога не забра- Напред! И все напред! Да няма пръв и сетен!
вяме делата на героите и нека се опитаме да
Сплотени в строен ред към идеал заветен,
следваме заветите им и да отстояваме българската кауза винаги и навсякъде!
към който е лице обърнал цял народ Войнствените настроения сред българския народ и готовността на бойното поле
да се защити националната кауза и да се постигне национално обединение личат от марша озаглавен „Война”, който отново е дело
на Любомир Бобевски: „За разплата час
удари,/час тържествен, час желан,/песни
войнствени и стари/пее гордият Балкан.//
Вред се носи дух-стихия,/дух юнашки, жар
и плам,/тежко иго агарянско,/що търпели
сме за срам.//Чуй, балканите повтарят/с
гръмотевици: „Война!”./Пълна е с надежди
светли/тая думица една.//Ще намери робът газен/слънце, радост и простор,/а потисника омразен –/вечни клетви и позор.//”

и всякое сърце жаднеящо живот!
Напред! И все напред! Реки от кръв пред
нази
и трупове без чет, - ний тях щем ги прегази!
И на желаний бряг ще минеме отвъд над петвековний враг ний носим божий съд!
Напред! И все напред! Десница да не слабне!

Особено впечатление прави маршът „Напред Юнашки е завет - победата ще грабне,
към подвизи и слава“ с текст на Пенчо Славейков и музика на Добри Христов. Тези два- когото обичта на подвиг вдъхнови
ма изтънчени български автори обединянват
със мечът на смъртта живот да обнови!
в думи и музика голямото българско бойно
преображение. Поетът - символист и кроткият автор на религиозна музика създават
съвършенния боен марш, съдържащ преми- Напред! И все напред! Към подвизи и слава!
наването отвъд обикновеното състояние на
духа в смъртната битка в името на живота и В сърцата най-напред свободата изгрява!
свободата.......:
В сърцата тя изгре - делата да огрей!
Тоз, който в бой умре, той вечно ще живей!
Поклон пред героите!
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ПАМЕТНИКЪТ„1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” В
СОФИЯ - ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
АВТОР: К. ГЕРБОВ
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13900

М

онументът е издигнат през 1981
г. по случай 1300 годишнината
от създаването на българската
държава и е част от оформлението на
комплекса, изграден на представителния площад „България“ в София, където
се намира и Националния дворец на
културата, построен в същата юбилейна
година. Инициатор за изграждането на
паметника е Людмила Живкова, която
тогава е председател на Комитета за култура.

В края на 1979 г. Комитетът за култура
обявява вътрешен конкурс за паметника,
като темата „Минало, настояще и бъдеще“ е определена от Людмила Живкова.
За участие са поканени скулпторите з.
х. Валентин Старчев, н. х. Величко Минеков и з. х. Борис Гондов. Журито на
конкурса присъжда първа награда на
идейния проект на Валентин Старчев,
който се доближава най-много до зададената тема. На него са възложени и работите по изграждането на паметника.
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Изпълнението на скулптурните и строително-монтажните работи трае около
година, като средствата за това са отпуснати от Българските професионални
съюзи (твърди се, че са взети от пенсионния фонд). Монументът е открит от
председателя на Държавния съвет на
Народна република България Тодор
Живков на 20 октомври 1981 г. Тогава в
програмата за честване на 1300-годишнината на българската държава се провежда юбилейния „Ден на българската
В проектните дейности участие вземат
държава“. При откриването паметникът
също арх. Александър Баров (архитектурно оформление), арх. Атанас Агура още не е завършен в окончателен вид
(оформление на околното пространство) (на втората снимка горе се вижда, че
юбилейните години пред паметника не
и инж. Милчо Брайнов (конструктивни
са монтирани).
решения и разчети).
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Монументът представлява три преплитащи се вертикални структури,
символизиращи миналото, настоящето
и бъдещето на българската държава.
Скулптурни композиции и надписи-девизи подчертават отделни характерни
моменти от развитието й. Вкопаването
на основите на композицията в земята
не е случайно, а насочва към въздигането на България, след като два пъти - през
ХІ-ХІІ и ХV-ХІХ век, тя губи своя суверенитет и попада под чужда зависимост.
Паметникът е замислен така, че който
влезе да го разглежда и погледне надвесените над него фигури, чрез въздействието на тяхната мащабност да усети
величието на българската история.

които са станали знакови за миналото и
настоящето й. Високият 35 метра монумент завършва с крило на птица - символ на крилатата богиня на победата
Нике и на полета на страната към бъдещето. По стените на паметника са изписани крилати слова на видни българи,
които също са свързани тематично със
скулптурните композиции.

7-метровите скулптурни композиции
пресъздават някои характерни моменти
от историята и културата на България,
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Първата, най-ниско разположена скулптурна група (горе вдясно), представя
цар Симеон Велики, като покровител
на книжовниците, положили основите
на българската литература („Златният
век на цар Симеон“). С тази композиция
е свързан един от надписите върху паметника, представящ цитат от химна на
българската просвета и култура „Свети
Кирил и Методий“, дело на Стоян Михайловски: „Върви народе възродени,
към светли бъднини върви!“
Втората скулптурна фигура е Пиета
(горе в средата). Този алегоричен образ е
олицетворение на многото жертви, които е дала България във войни, робство и
въстания („Загиналите за народността,
вярата и свободата на България“). Изразно подсказана от евангелието, където
Пиета е оплакването на Христос след мъченическата му смърт на кръста, скулптурата на паметника внушава идеята, че
българската земя, за да просъществува
е дала много жертви и много майки са
плакали за синовете си. Към този изобразителен сюжет се отнася друг текст,
поставен върху монумента. Това са безсмъртните слова на Христо Ботев от баладата му „Хаджи Димитър“: „Тоз, който
падне в бой за свобода, той не умира!“
Третата скулптура на паметника (горе
вляво) е фигура на млад мъж, работник,
символизиращ твореца-създател („Съзидателят“). Въпреки всички премеждия,
трудности, катастрофи и робства винаги
са се намирали дейци и творци, който да
96

http://nauka.bg

ИСТОРИЯ

възродят българската държава, да работят, да се борят за нейното икономическо и културно издигане. Такива „съзидатели“ има и до днес и затова България
съществува, е внушението на тази скулптурна фигура, допълнено и от думите
на Васил Левски - „Времето е в нас и
ние сме във времето...“, поставени върху
монумента. „То [времето] нас обръща и
ние него“, е продължението на мисълта
на Апостола, изразена в негово писмо до
Панайот Хитов. „Съзидателят“ е събирателен образ, символизиращ плеядата
творци на българския бит и култура.
Най-любопитният елемент от целият
монумент е тялото или „структурата“,
както нарича този елемент Валентин
Старчев, завършваща с крило най-отгоре. Този елемент всъщност представлява
възходяща спирала. В началото източното тяло на паметника се издига плавно
в северна посока, като в основата е поставен надписът „Върви народе, възро-

дени“. От източната страна е продължението: „към светли бъднини върви!“. То
е изписано в посока на издигането. След
което, макар и не плавно, а с чупка, това
тяло завива и започва да се издига вече в
южна посока.
Въпросната спирала, както и сам Валентин Старчев споменава в последните
си интервюта, е най-важният символ в
монумента и представя виждането на
Людмила Живкова за триединството на
„минало-настояще-бъдеще“. „Това беше
нейната идея за усещане на триединството като спираловидно развитие“,
уточнява скулпторът.
През 1979 г. Людмила Живкова публикува статия със заглавие „Хармония и
красота в безпределния спиралообразен
кръг на развитието“. Академик Пантелей Зарев пък е написал за Людмила
Живкова: „Философски тя имаше за
емблема не кръга, а спиралата. По кръга
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нещата се повтарят, по спиралата те се
извисяват и вървят нагоре. Ето защо спиралата бе нейният символ за човешкото,
паметта за изминат път, подвижната
точка при възхода нагоре.“

1300-годишнината на българската държава. Централно място в композициятамедальон на емблемата, изработена от
н. х. Стефан Кънчев, заемат: фигурата
на лъва от действащия тогава герб на
Народна република България, годините
на основаването на българската държава и на честването на юбилея й - 681 и
1981, „спиралата на прогреса“. В краткото отпечатано съобщение, озаглавено
„Символът на България - емблемата на
1300-годишнината“ се казва: „За първи
път намира самостоятелно място спиралата на прогреса... Изразявайки динамичното развитие на българския народ
от дълбока древност до зрялото социалистическо общество, спиралата като
елемент на политическата ни символика
органически свързва България с прогреса на човечеството през близо двете
хилядолетия на новата ера.“

към тях да се прибави годината на установяването на социалистическата власт
в България“ - припомня си днес проф.
Старчев.
За своята творба и за подобните паметници в Шумен („1300 г. България“) и
в Стара Загора („Самарското знаме“)
Валентин Старчев казва: „Хората бяха
свикнали със стария тип паметници
- пиедестал и на него фигура на определен човек. Докато тук архитектурата
и скулптурата направиха обща комбинация в пространството... Самата архитектура работи заедно със скулптурата
за темата и тя е пиедестал на фигурите.
Новото след това беше - архитектурата
да бъде раздвижена и да символизира
идеята, която носи паметникът.“
Валентин Старчев признава и някои
неудачи при проектирането и изграждането на паметника. Например прекалената височина на „спиралата“ с крилото
накрая. „Самата спирала е доста сложна
като усещане защото накрая направихме
и едно тяло като крило - един завършек,
който сега отчитам, че той е малко излишен като обем... утежняваше цялата
композиция и тематично, и като форма“
- казва днес скулпторът.

Отражение в художествения вид на
паметника дава и неговата неудачна
облицовка. Предвиждало се е тя цялата
да се изпълни с големи гранитни плочи, така че издигнатите тела да създават
впечатлението за планински кристал.
Пред паметника, върху голяма бетонна
„Облицовката не се изпълни както трябплощадка-козирка, направена на нивова - признава Старчев, - плочите станаха
то на парка, с големи метални цифри
формат четири пъти по-малък от замиса отбелязани годините „681-1944-1981“
сления и така вместо усещане за чис(виж най-лявата снимка от втората рети, кристални форми, се получи една
дица). „В проекта беше 681 г. – 1981 г. и
мозайка, която разби формата и почна
тогава се взе решение от съответно място да въздейства другояче... с тези малки,
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различни по цвят плочи се получи нещо
като облицовка на баня.“

Разположението на скулптурните фигури върху паметника е неудобно за фотографите. Скулптурите са монтирани
на северната страна и не се осветяват
добре от слънцето. Това обстоятелство
предопределя трудната направа на хубава снимка откъм фасадната страна на
паметника, така че да се виждат добре
фигурите. На повечето отпечатани пощенски картички монументът е заснет
в нощна обстановка. Тогава паметникът
вече изглежда много ефектен, защото е
осветен от специално построената светлинна уредба.
Скулптурите от паметника имат и самостоятелно битие. За тях разказва сам
авторът Валентин Старчев: „Това са мои
предишни композиции - за изложба. Не
за паметник. Примерно „Пиета“ беше
моя работа, която сега е в новия музей
за модерно изкуство. Имах няколко
награди за нея. Нейната инспирация
е от „Свалянето от кръста“. Имах едно
съвременно виждане по нея. А колкото

до работника - бях правил преди фигура
на леяр. Изхвърлиха го като формалистичен, отлях го от бронз, прие се, отиде
на изложба в Белгия и тамошният музей
за модерно изкуство го откупи. Сега е в
големия музей „От Роден до днес“. Та и
него използвах.“
„Пиета“, вече като малка 30 сантиметрова пластика, е подарена на папа Йоан
Павел ІІ. Това става след покушението
върху него, когато българска делегация
посещава светия отец в покоите му във
Ватикана. Освен в музея за модерно
изкуство (преди това е бил в Националната художествена галерия), вариант
на оригиналната скулптура е поставен
и на Братската могила на загиналите за
свободата на България в Плевен. Копие
на „Леяр“, пък има издигнато в парка на
Културния институт към Министерство
на външните работи в София.
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Испанският крал Хуан Карлос е собственик на пластика, наречена „Книжовник“. Получава я при визитата си в
България. Тя е детайл от композицията с
цар Симеон и книжовниците.
Построеният в съкратени срокове монумент
не е одобрен от приемателната комисия
заради некачествено извършеното
строителство. Мраморните плочи
започват да падат още през 1985 г, а след
политическите промени паметникът
е оставен без надзор и започва да се
саморазрушава. Валентин Старчев дава
следното обяснение за причините: „Помалките плочи 60:40, не бяха калибровани,
наложи се да има фуга между тях, за да се
напасват една към друга. Тази фуга не беше
уплътнена достатъчно добре със силикон,
през зимата влезе вода през тази фуга,
замръзна, отпра плочите. Оттам тръгна
самото постепенно разрушаване първо на
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повърхнината, а после и на другите части.“
Според проектанта арх. Атанас Агура
още навремето паметникът останал
недовършен. През 1980-81 г. много се е
бързало той да добие своя окончателен вид
за 1300-годишнината, но така и не се успява.
Бъдещето на паметника не е съвсем ясно.
Започнат е някакъв частичен демонтаж. В
интернет могат да се срещнат най-различни
съобщения какво точно се извършва и
какво ще последва след това. Авторът
Валентин Старчев остава с надеждата, че
чрез известна реконструкция на оцелялата
част от монумента може да се върне общата
визия на паметника.
Откриването на паметника „13 века
България“ в градинката на Н Д К октомври, 1981 г. гледай в

http://www.vbox7.com/play:ea920443a0

Скулптури на Валентин Старчев (отляво надясно):
„Пиета” в Националната художествена галерия, София;
„Пиета” , част от Братската могила на падналите за свободата в Плевен;
„Леяр” в Културния институт на Министерството на външните работи, София.
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„КАН ТЕРВЕЛ – СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА“
Емил Димитров
http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1740

В

предговора към своята „История

на България” (1761 г.), фрацисканският монах Блазиус Клайнер пише:
„Стори ми се, че навлизам в осеян с тръне и
изпълнен с бодли лес, когато ми дойде на ум
да изложа накратко поредицата от достойните за споменаване дела на царство България не само поради това, че работата ми
изглеждаше извънредно трудна, тъй като
царство България, което някога е било най-

цветущо, още не е имало писател, който да
остави на потомството описани превратните съдбини на царството и на своя народ,
прочут в света, но и защото чуждите писатели, измежду тях главно гърците, които
често са изпитвали мощта на българите,
говорят за тях малко, и то само случайно.
Смятам, че е станало така главно затова,
че този извънредно войнствен народ, слабо
загрижен за писмеността, е бил склонен
повече да върши славни и достойни за споменаване дела, отколкото да ги описва.
На второ място, е станало, както лесно можем да се досетим, поради тази причина, че
чуждите и особено латинските писатели,
бидейки отдалечени, са имали ограничени
сведения за достойните за упоменаване преславни деяния на българите; а пък гърците,
които са имали действително отлични сведения за българите, които биха могли да оставят и на потомството, понеже понесли
много злини от българите, то завистта им
не е допуснала те да кажат нещо похвално за
този народ, но против волята си разказват
за нанесените им щети, а, напротив, своите победи, които понякога са спечелвали над
българите, много преувеличават и въздигат.
И ако българският народ не е бил толкова
войнствен, щото често да причинява извънредно големи затруднения на гръцките императори, гръцките писатели нито го биха
споменали, но, както премълчават деянията на други народи, така биха отминали и
делата на българите.”
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те, е посветен на едно от най-великите
Позволявам си този обширен цитат,
събития в историята на Европа – разгрозащото в него намирам обяснение за
мът на арабската обсада на Константизабравата, която за дълги векове обгърнопол през 717/718 г.
нала българите в историческата памет
Халифатът, чийто основател бил самият
на европейските народи.
Мохамед, победоносно развявал знамеПоради превратностите на историческа- ната си на три континента, а под властта съдба, огромна част от паметниците
та му падали стотици народи и древни
на българското минало били унищоимперии. При халифите Сюлейман Абд
жени, разпилени, разрушени , а твърде
ал-Малик (685-705) и Уалид ал-Малик
малко са достигнали до наши дни. Има- (705-715) империята на Пророка започло и време, когато самите българи пред- нала инвазия в Афганистан и Северна
почитали да творят историята със сабите Индия, достигайки до Синд в днешен
си, отколкото с паче перо. Най-великите Пакистан. Завладяла Туркестан, Армедела записвали на камък, защото имали
ния и почти целия Кавказ. В Северна
силно чувство за историчност. Времето и Африка арабските конници се спрели
разрушителната стихия, дело на човеш- на брега на Атлантическия океан. Гико невежество или незаинтересованост, бралтар не бил проблем за техния флот
не пощадили дори и камъка. Жалки оти те се прехвърлили в Европа. За броени
къси от тази каменна летопис, преведегодини и без особени усилия разгромини и преписвани на пергамент и хартия, ли варварските кралства в Испания и
все пак са оцелели и днес се гордеем, че
Южна Франция.
ги имаме.
По същото време, на арабските удари
Останал е Мадарският конник, пребила изложена и Източната Римска имборил се с разрухата, ням свидетел за
перия, която днес познаваме като Виепохата на Тервел, канът съзидател на
зантия. Арабите отнели Месопотамия,
дунавска България.
завладяли почти цяла Мала Азия. През
Дядото на Тервел, Кубрат, положил ос674-678 г. подложили на тежка блокада
новите на „Старата Велика България” в
„столицата на света” – Константиностепите на Северното Причерноморие.
пол. „Гръцкият огън”, новото оръжие
Бащата на Тервел, Аспарух, изместил
на ромеите, изпепелил арабския флот, а
западните граници на „Велика Бългажелезните легиони, съставени от проферия” чак до Стара планина (680/681),
сионални войници, довършили останазавладял местните славянски племена и
лото.
разгромил най-добрите легиони на имВизантия не могла дълго да се наслажператор Константин IV Погонат, победава на победата си – тя получила само
дителят на арабите от 678 г.
временен отдих, а арабите продължили
Може да изглежда парадоксално, но
със завоюването на Средиземноморието.
историята отредила на самия Тервел да През 717 г. халиф Умар ибн Абдул-Азиз
бъде спасител на Константинопол, им(717 - 720) мобилизирал огромни реперията и Европа. Заплахата идвала от
сурси и започнал невиждана по своите
могъщия Арабски халифат.
мащаби военна акция. Под командването му се намирали над 200 000 ? бойци,
Драги читатели,
а флотът му броял 2000 ? кораба. КонРоманът, който Ви предстои да прочете- стантинопол бил подложен на пълна
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блокада по море и суша. Император Лъв
III (717-741) ръководел енергично отбраната и обсадата се затегнала. Тежката
зима, гладът, болестите взели своя дан
от обсадени и обсадители. Въпреки това
изходът от титаничния сблъсък не бил
ясен. Тогава , на бойното поле се появила армията на кан Тервел и обърнала
хода на историята. Благодарение на българите обсадата на Цариград е свалена,
а арабите никога повече не предприемат
опит за инвазия в Европа през Балканския полуостров.
Почти цяло столетие учени от България
и Източна Европа доказват, че именно
победата на Тервел спира нашествието
на исляма към сърцето на стария континент. Въпреки това, на Запад малцина
знаят и приемат българите и техния
владетел Тервел за спасител на Европа.
Без никакви основания продължава да
се твърди, че Карл Мартел, в битката при Поатие на 10.10.732 г. успял да
спре арабите. Всъщност това било една
обикновена акция на управителя на
Андалусия Абд ал Рахман, а франките
разбрали, че са победили едва на следващия ден, когато арабите вече се били
оттеглили.
Напоследък се налага мнението на сериозни западни учени, че армията
на франките не надхвърляла 7 - 8 000
души, което означава, че и арабите имали приблизително същата численост.
Загубите на „нашествениците” и на
„победителите” , в убити и ранени, се
изчисляват от 1 500 до 4- 5 000 души.
Тервел се изправил , по занижени изчисления, срещу 100 000 армия, а само убитите араби били между 22 000 и 30 000.
Не може и дума да става за съпоставяне
на двете битки.

кан Тервел, който му отредил място в
европейската история. Всичко подсказва,
че е извършена огромна предварителна
работа с документални и археологически паметници. Авторът е предприел
своеобразен научен поход при проучване на епохата, спецификите в културата
на славяни, българи, византийци, араби.
Безспорно авторът притежава тънък усет
и огромни познания за дипломацията,
военното изкуство и политическата система на всички участници в описвания
конфликт. Използвал е всички възможни и достъпни източници – арабски,
византийски, западни, български.
Достоверността на документално-историческия роман се подсилва и от прецизното навлизане в множество детайли
от бита, нравите, религиозните вярвания
на българите. Личният свят на героите е
част от историята и така тя оживява.
Бележките и поясненията в края на текста предоставят не само информация,
но и живо познане на непредубедения
читател.
Приятно четене!
Доцент д-р Иван К. Лазаров
Ръководител катедра и преподавател по
Средновековна българска история във
Великотърновски университет „Св. Св.
Кирил и Методий“.

http://faber-bg.com/index.
php?mod=books_item&show=1740

Романът запълва една празнота в нашите представи за титаничния подвиг на

http://nauka.bg

103

ТЕХНОЛОГИИ

ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЯ

ЕКОЛОГИЧНА ПРЕРАБОТКА НА БИОМАСА И ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ В ЕЛЕКТРО
ЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И В ТЕЧНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
АВТОТЕРМИЧНА ГАЗИФИКАЦИЯ

(Руски учени създадоха оборудване,
чрез което се постигат уникални резултати при газификацията на органични
отпадъци )

Б

иомасата (в която се включват и
твърдите битови отпадъци) както
и голямата част от всички останали
въглерод-водород съдържащи отпадъци
са един все още недостатъчно обхванат
ресурс за получаване на енергия. По данни на Евростат (Eurostat – Waste) това са
стотици милиони тонове на година. Така
през 2008 г. обхванатите и отчетени от
европейската статистика количества на
биомасата от селското стопанство, горското стопанство, от преработвателната промишленост (хранително-вкусова,
дървообработваща, мебелна, целулознохартиена, тъкачество и шивашка), от инсталациите за пречистване на вода както
и от домакинствата възлиза на 346,410
млн.тона .Това е впечатляваща цифра. За
България, ако използваме данните изложени в „НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОМАСАТА ЗА
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ПЕРИОДА 2008-2020 г.” годишно у нас,
само от горското стопанство и растениевъдството, се генерира неоползотворен
отпадък от порядъка на 3 000 000 тона.
Като добавим към това количество и предоставените за депониране отпадъци от
хранително-вкусовата, дървообработващата, шивашката и кожарската промишлености, възлизащи общо на 225 000 тона
и на депонираните битови отпадъци –
2 711 000 тона (НСИ-2010г), става ясно,
че България разполага с един не малък
енергиен ресурс, който не използва.
Същото се отнася и до ЕС като цяло. Не
случайно с доклада си от от 2010г „Биомасата за топлинна и електро енергия
– възможности и икономически показатели” ЕК поставя основния акцент, при
развитието на енергия получавана от възобновяеми източници, върху биомасата:
„Европейската комисия, както и много
други обществени и частни организации, вярват че биомасата използвана за
получаване на топлинна и електрическа
енергия, може да играе съществена роля
в постигането на целите на европейска-
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та стратегия „202020”. (Доклад на ЕК от
2010г „Биомасата за топлинна и електро
енергия – възможности и икономически
показатели”, стр.5). Икономическият натиск от нарастване на цените на течните горива изисква прилагане на мерки
за развитие на местните енергоизточници и особено на тези със слабо влияние
върху околната среда. Насърчаването на
енергийното производство от ВЕИ води
и до намаляване зависимостта от внос
на енергийни ресурси. В този доклад
освен, че се набляга на факта, че 50% от
нарастването на енергията или 850 TWh,
получена от възобновяеми източници
през 2020г. в сравнение с 2007г., трябва
да дойде от използването на биомасата,
се изразява и загриженост, че темповете
на това нарастване не са достатъчни, за
да се постегнат набелязаните тера-ват
часове. Така биомасата се явява главния
източник за производство на енергия от
възобновяеми източници.
Какво представлява биомасата от гледна точка на науката химия, т.е. какъв е
нейния химически състав? Всички органически отпадъци както и всички видове горива се състоят от два основни компонента - въглерод и водород, които са в
различни съединения по между си и които съединения са и обект на термохимическото разлагане. В състава си биомасата освен водорода и въглерода съдържа и
елементи като сяра, хлор и др., а такива
отпадъци като твърдите битовите отпадаци (ТБО) и утайките от водо пречиствателните съоръжения на практика имат в
себе си цялата Менделеева таблица. Тези
елементи в значителна степен затрудняват и оскъпяват използването на биомасата като източник на енергия. В рамките на тази статия искаме да покажем как
, освен решаването на енергийните проблеми, успоредно могат да бъдат решени
и съществени екологични проблем чрез
утилизацията на органичните отпадъци
изполвайки метода на автотермичната
газификация за получаване на синтез газ

и как този газ спокойно може да замени
природния газ в парните котли, при двигателите с вътрешно горене,а също така
и при синтеза на горива – течни въглеводороди.
Нека преди това да разгледаме най-разпространените в момента в световен мащаб способи за получаване на енергия от
биомаса, които са съпоставими с термичната газификация:
- Директно изгаряне - Този древен начин
на оползотворяване на биомасата е все
още преобладаващ. Чрез него се получават около 80% от енергията, получавана
от биомаса. Тук имаме пред вид не само
отпадната биомаса, но и такава, която се
добива единствено с цел енергийно използваве – като добива на дърва за огрев.
Ефективността на използването на дървесна биомаса за отопление е от съществено значение при оползотворяването на
биомасата за енергийни цели. Преобладаващата част от дървата за огрев продължават да бъдат изгаряни в печки, като
в типичния случай тяхното КПД не надхвърля 50 %. От икономически съображения директното изгаряне на биомаса се
използва основно за добив на топлинна
енергия. При получаването на електроенергия, директното изгаряне на боимаса
в парни котли и използването на парни
турбини има изключително ниско КПД
– около 25% (основно поради вътрешно
системни загуби на енергия).
Освен това директното изгаряне се явява
голям екологичен замърсител. Най-големият му недостатък е неконтролируемото отделяне в атмосферата на вредни вещества. Изгарянето се извършва при температура от 800°-900° и в димните газове
се отделят редица органични съединения (алдехиди, феноли, диоксини), азотни и серни окиси, както и съединения на
тежки метали. Отделят се и значителни
количества твърди частици.
Според цитирания по-горе Евростат 25%
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от ТБО, които се оползотворяват се изгарят. При изгарянето на отпадъците,
заводите, за да предотвратят попадането в атмосферата, заедно с димните газове, на такива токсини като пестициди,
диоксиди, серни и азотни окиси и много други, задължително трябва да бъдат
оборудвани с мощни и скъпи пречиствателни системи, което значително повишава инвестиционните разходи. Затова в
редица страни заводите за обработка на
ТБО са без инсталации за изгаряне. Получаваните брикети се изгарят в пещите
на действащи предприятия или на топлофикационни дружества.
Независимо, че за очистването на димните газове се прилагат различни методи и
средства, на директното изгаряне на биомаса все повече се гледа като на не особено ефективен начин на нейното оползотворяване.
Принципна схема на инсталация за добиване
на лендфил газ
Също така всички промишлени инсталации, независимо дали само за производ- Биогазът, който се получава от ТБО при
ство на топлинна енергия или и на елек- тяхното гниене се нарича ландфил газ
трическа, работят при високо налягане, (landfill gas). Този газ, основно състоящ
което от своя страна е свързано с изпъл- се от метан (който 32 пъти повече допринението на редица изисквания, свързани нася за парниковия ефект от СО2, ако не
с надзора на такива съоръжения.
бъде използван за енергийни нужди и се
- Разлагане и ферментация - получаване на биогаз. (този метод ще разгледаме
само по отношение на получаването на
ландфил газ)
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отдели свободно в атмосферата), се получава непосредствено на депата за отпадъци и който след необходимата очистване
, обикновено се подава в ко-генерационни инсталации. За съжаление чрез тази
технология - извършването на сондажи и
полагането на тръбни перфорирани сонди-колектори на газа, не се добива (събира) целия образувал се газ. Освен това
добивът на този газ може да започне само
на територията на вече законсервиран
участък от сметохранилището и за ограничен период от години. Също така неговото получаване е неравномерно през
отделните години, по отделните пластове на полигона и в различните годишни
сезони и обхваща не повече от 20% от депонираните в полигона твърди битови
отпадъци (ТБО). По такъв начин 80% от
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старите , както и всички новопостъпващи количества от ТБО остават да лежат
в сметохранилището не намалявайки, а
напротив-увеличавайки неговата площ и
продължавайки да тровят околната среда с генерация на парникови газове и с
отровни оттичания. Според данните на
НСИ за битовите отпадъци за 2010г остатъчният капацитет на депата за битови
отпадъци е намалял с 31,15% спрямо 2005
г. Всичко това показва, че този метод е неефективен и освен това е и капиталоемък.
Въпреки, че извличането на ландфил
газ добива все по-голяма популярност и
разпространение, то е целесъобразно да
бъде използван само там където има законсервирани депа, но не бива да бъде
поставяно в основата на стратегия за
енергийното използване на ТБО.
- Пиролиза. Пиролизата е термично разграждане при пълна липса на оксидиращ агент, или такъв с ограничена наличност.Обикновено се произвеждат три
продукта: газ, пиролизно масло и коксов
остатък, чиито относителни пропорции много зависят от метода на пиролиза , характеристиките на биомасата и
параметрите на реакцията. Пиролизата
се извършва в херметично затворен реактор ,в който суровината се хомогенизира и се разлага превръщайки се в газ и
коксов остатък. Принципно е възможно
пара или инертни газове да се добавят в
пиролизния реактор за допълнителна газификация на твърдата фракция. За пиролизата е характерно това, че енергията
за извършването на процесите в реактора
се подава отвън.
Много от проблемите посочени при директното изгаряне възникват и при пиролизните технологии. При тях е невъзможно да се разложи цялата органика,
което означава, че част от използваните
в процеса отпадъци няма да бъдат утилизирани. Така отново се появяват проблемите свързани с по-нататъшното съхранение на коксовия остатък. Освен това

в процеса на пиролизата, пиролизните
пещи синтезират и изхвърлят в околната среда нови токсини. Това са основните
проблеми от гледна точка на екологията.
Що се касае до самия процес на пиролизата, то той се явява високо енергоемък.
Въпреки че калорийната стойност на
пиролизния газ е висока, неговото количество е малко. Това обуславя, че калорийната стойност на полученото количеството на пиролизния газ, получаван
при нискотемпературната пиролиза, е
почти равен на калорийната стойност
на енергоносителя- средно около 80%,
използван за нагряване на реактора и
който е необходим за поддържането на
процеса – било като директно изгаряне
на гориво или на базата на електрическа
, било като гориво за генериране на електрическа енергия на основата на газови
двигатели с вътрешно горене. Що се касае до високотемпературната пиролиза
то употребяваната енергия за поддържане на процеса надхвърля енергийната
стойност на полученото количество газ
– редно с около 120%. Освен това трябва да подчертаем, че процеса протича и
при налягане, значително надвишаващо
атмосферното.
Не е маловажен и факта, че оборудването, произвеждано от различни производители, е силно металоемко и за неговото разполагане е необходима не малка
площ. Така например за разполагането
на оборудването на фирмата „Pyromex”
(чийято първа инсталация за високо-температурна пиролиза беше поставена още
през 1999 г. в Германия, и чийто инсталаций се характеризират с компактност
и енергоикономичност) за преработка на
25 тона отпадъци на ден изисква площ
приблизително 25м х 25 м.
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Така изглежда инсталацията на „Pyromex”
за обработка на 25 тона отпадъци на ден

ческо разложение се движи срещу подаваното под решетката, през която се отделя пепелта, въздушно обдухване, което
играе роля на газифициращ агент. Като
резултат от този процес се произвежда
газ, който преминавайки през слоя органика се отвежда към горната част на газификатора. По този начин преминаващия
през органиката газ увлича със себе си голямо количество механически примеси и
пирогенни смоли. Такъв газ не подлежи
на достатъчно пълно пречистване, за да
може да се използва в двигатели с вътрешно горене. Той се използва в горещ вид в
горелките на различни видове котли. Калорийната стойност на такъв газ, а това е
т.н. генераторен газ, не превишава 1100
Ккал/нм³. Също така в димните газове,
получени след неговото изгаряне, присъства целия списък от токсини, които са
присъщи и на по-горе изброените видове
технологии на газификация.

Именно посочените по-горе основни
проблеми на директното изгаряне на
отпадната биомаса и на пиролизата стоят в основата на тенденцията развитите
страни да се отказват от по-нататъшно
изграждане на заводи за директно изгаряне на отпадната биомаса както и от В рамките на използването на правия меширокото внедряването на технологии, тод на термична газификация се появи и
предложение на оборудване, използващо
базирани на пиролизния процес.
в своя процес подгрят до температура от
Едно от перспективните направления 2000ºС газифициращ агент (разтопени
при преработката и използването на от- соли), който се подава отвън в газифиципадната биомаса, в т.ч. и ТБО е „реани- руемата органика. Този процес по същемираната” технология на автотермич- ство представлява прототип на пиролината газификация на органическите ве- зата и съдържа всички проблеми свързащества. С използването на съвременните ни с тази технология.
достижения на химията, в т.ч. контрола
на процеса на горене, на металургията и Също така, прилагайки процеса на праавтоматиката тази „реанимация” пови- ва газификация, за постигане на високо
шава значително ефективността и при- температурно нагряване на подложената
на газификация биомаса, се правят опиложимостта на тази технология.
ти за прилагане на плазмотрони. ТяхноСъществуват два основни начина на то използване при газификацията прави
процеса на газификация - прав и обра- процеса икономически неизгоден, кактен.
то от гледна точка на високите капиталови разходи, така и от гледна точка на
На пазара на съоръжения за термична експлоатационните разходи. Освен това
газификация главно се предлагат гази- така или иначе калорийната стойност на
фикатори, използващи правия процес получения газ не надхвърля 1100 ккал/
на газификация. Те работят при високо нм³. Според отчетните данни от изпитаналягане, от порядъка на 2МПа, където нията на такова оборудване калорийнаорганиката, подлагаща се на термохими- та стойност не е била повече от 900 ккал/
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нм³.
При обратния начин на термична газификация подложената на газификация биомаса и газификационния агент
(паро-въздушно обдухване) се движат
в едно направление. Полученият газ се
извежда надолу през решетката, като не
преминава през биомасата, която се газифицира. Така той не увлича със себе си
твърди частици и допълнителни количества неразложени пиролизни смоли и
вредни съединения от рода на фенолите,
формалдехидите и др,
Именно този начин на термична газификация е заложен в предлаганото на пазара оборудване, производство на руската
фирма ООО „ НПП „Синтез”, под търговското название „Екологичен Енерго
Генериращ Комплекс” (ЕЕГК).
На долната схема е показан как изглежда
ЕЕГК: 1. Реактор. 2. Бункер за суровината и захранващ механизъм. 3. Система за
допълнително пречистване, охлаждане и
изсушаване на синтез газа. 4. Съд за оборотната вода.
Не зависимо от модификацията на ЕЕГК,
т.е. не зависимо от това дали те са пред-

назначени за получаването на 100 м3 или
на 3000 м3 синтез газ, те са изключително екологични. Това се дължи основно
на конструкцията на реактора, където
протича газификацията. Заложеният в
конструкцията принцип на обратната
газификация предопределя, че първоначално получения генераторен газ се извежда надолу през решетка към дъното
на реактора, като последователно преминава последователно през зоната на
регенерация ( получаването на атомния
въглерод), през зоната на разлагане на
пирогенните смоли като след това попада в зоната на моменталната закалка на
газа (рязко охлаждане). Тъй като газификацията се извършва при температура от
1100 С° да 1300 С° то всички токсични съединения такива като пестициди, феноли,
формалдехиди, диоксини и др. се разлагат на безвредни газообразни съединения. Моменталната закалка на синтез
газа позволява да се прескочи температурния промеждутък на образуване на
тези и други токсични съединения (на
въглеводорода, кислорода, азота и др).
След това генераторния газ преминава
през стадия на синтез на висши въглеводороди. Именно този стадий е ключов,

Комплексът е изключително компактен – необходима площ за поставянето на ЕЕГК-1500, за
производството на 1,5 Mwe/h е само 85 м2.
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защото чрез него калорийната стойност
на синтезирания газ надвишава два-три
пъти тази на генераторния газ. Калорийната стойност на такъв газ достига от
2200 до 4000 Ккал/м³. След това синтезирания газ се очиства от механични частици, остатъци от смоли и катрани и др.
нежелателни примеси чрез охлаждане. В
процеса на охлаждането от една страна
се получава гореща вода, която може да
се използва за получаването на топлинна
енергия, а от друга страна – газа се до очиства и изсушава като се получава кондензация на водни пари и неразложили
се смолисто-катранови остатъци, получени в процеса на газификация Този воднокатранен разтвор съставлява от 3% до 5%
от количеството на биомасата, която се
газифицира (при 15% влажност на биомасата), като процента на катрани и смоли в него не надвишава 30%. Към комплексите се предлага и оборудване с чиято помощ смолисто-катранния остатък
се отделя напълно от водата. По-нататък
този остатък може да се трансформира в
различни видове течни горива или д се
използва като суровина във фармацефтичната и козметична промишлености –
особено при газифициране на дървесни
отпадъци. Пак в зависимост от биомасата
и нейното пепелно съдържание, отделената пепел е от 3% (при газификация на
дървесина) до 30% (при газификация на
ТБО). При газификацията на биомаса от
растителен произход отделената пепел е
минерален тор, подходящ за използване
в оранжерийното производство на биологични зеленчуци. При газификацията
на ТБО пепелта (ако няма тежки метали
или те са в допустимите, според нормативните документи, граници) е много
подходяща за пълнител при производството на циментови покривни плоскости. Ако обаче има наличие на тежки метали над допустимите норми и се налага
нейното депониране в депата за битови
отпадъци, то нейното количество е минимум със 70% по-малко от това, което
би се депонирало ако ТБО не са подложе110
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ни на газификация. Така, депонирайки
минимум три пъти по-малко количества,
времето за експлоатация на едно депо
за отпадъци се удължава минимум три
пъти. Това, освен всичко останало, означава и спестени стотици милиони лева от
изграждането на нови депа за отпадъци.
ЕЕГК се характеризира и със своята икономичност както на използваната суровина, така и на необходимата външна
енергия, необходима за неговото функциониране. ЕЕКГ-1500 използва 550-600
кг дървесни отпадъци за производството
на 1,5 Mwe/h и използва от 7 kWe/h до
15 kWe/h в зависимост от настройките и
атмосферните условия.
Освен това Екологичните Енерго Генериращи Комплекси разполагат с пълна
автоматизация на процесите и могат да
бъдат настроени така, че да получават
различен по състав синтез газ:
1)за метанизация на процеса, при който
се получава по-голямо количество метан
и по-малко количество друти горилви газове-основно на висшите въглеводороди,
2) получаване на максимално възможен
процент на висшите въглеводороди, като
се намалява процента на метана и
3) неутрална, т.е. такава, при която автоматизацията на процесите е в средно,
между предишните два режима, положение.
Именно пълната автоматизация на процесите позволява да се достигат максимални нива на калоричност на синтез
газа при различните видове биомаса.
Така например получения синтетичен
газ (газификация на дървесни отпадъци)
при метанизация на процеса има приблизително следния състав в % съотношение: СО = 15,4; Н2 = 11; СН4 = 28; СnHm
= 0,1; N2 = 41; CO2 = 4,5 или 3300 Ккал/
м³. Като се вземе пред вид, че при газификацията на 1 кг. биомаса се получават
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3нм³, всеки с калорийна стойност от 3300
Ккал, то общия енергиен потенциал от 1
кг. газифицирана биомаса може да достигне 9900 Ккал. Това е повече отколкото
е енергийния потенциал на 1нм³ природен газ. Ако направим сравнение с: директното изгаряне, при което, в зависимост от използваната биомаса, се получава калорийна стойност от изгарянето на
1 кг от 3000 до 5000 Ккал (дървесната биомаса е със средна калорийно стойност
3100 Kcal) и с пиролизата, при която от 1
кг биомаса се получава 0,4 кг пиролизен
газ с калорийна стойност 3585 Ккал/нм3,
но с енергопотенциал от 2008 ккал, то се
вижда значителното предимство на автотермичната газификация, протичаща в
ЕЕГК-си.
Практическите резултати, постигнати на
предадените за експлоатация ЕЕГК-1500
в България, област Монтана и на ЕЕГК500 в гр. Белгород, Русия показват, че при
неутрална настройка на ЕЕГК калоричната стойност на получавания синтез газ
е 2500 Ккал/м³.

ЕЕГК-500 инсталиран в Белгарод, Русия. На
преден пан се вижда реактора и системата
за подаване на суровината.

Поради своята висока калорийност и
чистота синтез – газа, получен чрез ЕЕГК
прекрасно се използва при двигатели с
вътрешно горене, като след съответстваща модификация тези двигатели губят
не повече от 7% от мощността си в сравнение с тяхната работа на природен газ.
Вземайки пред вид и факта, че 1кг биомаса може да замени 1м3 и се върнем
към статистическите данни, изложени в
началото на тази статия, става ясно какво огромно количество енергия може да
бъде усвоено ако се употреби правилно
отпадната биомаса. Това особено актуално звучи за страни като България, които
са богати на биомаса и бедни на източниЕЕГК-1500 инсталиран в България, област ци на фосилни горива.
Монтана. На преден пан се вижда реактора и
контейнера (тъмно син), в който е разполо- Силантьева Лариса Яковлевна, Генерален
жена системата за допълнително очиства- директор ООО «НПП «Синтез»,
не, охлаждане и изсушаване на синтез газа.
д.и.н. Тадия Савич, Изпалнителен директор на „Базис-2” ООД, ексклузивен представител за България на ООО «НПП «Синтез»
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РЕЗЮМЕ

астоящото изследване е посветено на
проблема за често срещания конфликт
при съчетаването на семейния и професионалния живот. В теоретичната обосновка
са цитирани официални документи както на
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ниво Европейски съюз, така и на национално
ниво, свързани с проблема. Анализирани са
серия изследвания, основно в страната, които включват темата семеен/професионален
живот. Вследствие посочения анализ е създаден Модел на значимите фактори на влияние

ХУМАНИТАРИСТИКА
върху проблема за съчетаването на семейния и професионалния живот. Представени
се структурата, процедурата и резултатите от
проведено анкетно проучване на конфликта
при съчетаването на семейния и професионалния живот, с участници – специалисти по
управление на човешките ресурси в 46 организации. Посочени се основни изводи от изследването, както и неговото приложение в
практиката.
Ключови думи: интервенция и превенция на
конфликт; семеен живот; професионален
живот; консултации; служители/мениджъри; специалисти по управление на човешките ресурси
Keywords: conflict intervention and prevention;
family life; professional life; consultations; employees/managers; HR specialists
1. ВЪВЕДЕНИЕ

отразява мнението именно на целевата група, към която в последствие ще бъдат насочени и въведени в организационната практика
посочените мерки за интервенция и превенция.
Обект на проведеното и предстоящото проучване са заетите лица малките и средни предприятия (МСП). Тези организации привличат
вниманието на изследователите като важен
компонент от икономическия живот в България. Те са и сред най-уязвимите участници
в пазара на труда, сред най-засегнатите от
въздействието на пика и последствията на
финансовата криза. Посочените фактори обуславят избора именно на този вид предприятия.
В рамките на настоящата публикация е представен първоначален анализ на състоянието,
интервенцията и превенцията на конфликта
при съчетаването на семейния и професионалния живот в МСП в България, който ще
послужи за основа на представителното изследване. Цитират се както проведени в страната проучвания по темата, така и официални
документи (закони, стратегии, добри практики и др.). Тези документи представляват интерес за анализ, с оглед рамкирането на регламентираните възможности, с които разполагат МСП за осъществяване на интервенция
и превенция на конфликта при съчетаването
на семейния и професионалния живот сред
своите служители. От друга страна, настоящото проучване и планираното представително
изследване ще послужат за основа за разработването и внедряването на ефективни мерки и стратегии за интервенция и превенция
на проблема именно на ниво организация,
които да достигнат пряко до отделните индивиди (мениджър/служител/работник) и
косвено до техните семейства.

Настоящото изследване анализира проблема
за често срещания конфликт при съчетаването на семейния и професионалния живот,
който е изключително значим въпрос за работещите хора в активна възраст. Наличието
му често води до стрес, неудовлетвореност,
поява на телесна или психична симптоматика, влошаване на производителността и текучество, спад на конкурентоспособността. Тези
негативни последици на индивидуално и организационно ниво налагат необходимостта
от задълбочено проучване на съществуващи
публикации и изследвания по темата, включително провеждането на национално представително изследване, с цел разработване и
въвеждане на ефективна услуга за интервенция и превенция на този проблем сред заетиВ подкрепа на важността на въпроса за конте лица в България. Това представително изфликта семеен/професионален живот, могат
следване се очаква да послужи за насока за
да бъдат посочени серия ползи за работодаизготвяне на полезни стратегии, тъй като ще

http://nauka.bg

113

ХУМАНИТАРИСТИКА
телите, които разработват „приятелски ори- ботно понятие ще се разбира живот в брачна
ентирани” към семейството политики:
двойка, с партньор на семейни начала, както
и случаите на самотни майки/бащи. Форму задържане на квалифициран персолировката се базира на статистическите даннал;
ни от демографски проучвания, които показ по-ниски разходи за назначаване и ват, че в България се наблюдава тенденция
обучение;
към намаляване на брачността и се променя
 по-голям брой майки, които се връщат семейният модел, като свободното съжителна работа след изтичане на отпуска им ство с партньор без оформен юридически
брак се оформя като нов тип семейно повепо майчинство;
дение2).
 намаляване на отсъствията по болест и
безпричинните отсъствия от работа;
 по-добър контрол на работното време; 2. ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ
С ТЕМАТА СЕМЕЕН/ПРОФЕСИОНАЛЕН ЖИ по-висока съзнателност и мотивация;
ВОТ
 по-висока производителност;
Проблемът за съчетаването на семейния и
 по-ниски нива на стрес;
професионалния живот присъства в основни
 по-високи нива на лоялност и включе- документи на ниво Европейски съюз: Харта
на основните права на Европейския съюз3),
ност в работата;
Договор от Лисабон за изменение на Догово по-добра репутация за работодателя
ра за Европейския съюз и на Договора за съзи др.1)
даване на Европейската общност, в сила от 1
Важно е да се подчертае, че вследствие при- декември 2009г.4), Стратегия „Европа 2020”5)
лагането на „приятелски ориентираните” към и Европейска стратегия за заетост6).
семейството политики преимуществата за Поради осъзнатата важност на проблема за
бизнеса надхвърлят административните раз- семейството, съществува идея за обявяване
ходи.
на 2014г. за Европейска година на семействаНастоящото изследване няма за цел проучване на специфичните трудности в случаите
на конфликт при съчетаването на семейния
и професионалния живот при работещите
жени. Действително, общоприето е мнението, че жените са по-уязвимата група от този
проблем. Все по-голямата дифузия на половите роли обаче, налага състоянието на описания конфликт да бъде анализирано еднакво задълбочено при представителите и
на двата пола, ангажирани както със семеен,
така и с професионален живот.

та7).

Към настоящия момент българското законодателство защитава съвместяването на семейния и професионалния живот както пряко, така и косвено по силата на следните свои
закони и нормативни актове: Конституция на
Република България8), Кодекс на труда9), Семеен кодекс10), Закон за семейните помощи
за деца11), Закон за защита от дискриминация12), Закон за насърчаване на заетостта13) и
Кодекс за социално осигуряване14).

Съществуват и серия национални стратегии
За целите на проведеното изследване, за по- и планове за действие, в които е засегнат въголяма конкретност и яснота на използваната просът за съчетаването на семейния и профетерминология, под „семеен живот” като ра- сионален живот като Национална стратегия
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за детето (2008-2018г.)15), Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на
половете (2009-2015г.)16), Национална стратегия за демографско развитие на Република
България (2006-2020г.) и Национална стратегия за демографско развитие населението в
Република България (2012г.-2030г.)17), както и
Националният план за действие по заетостта
през 2012г. „За повишаване на заетостта”18).
В страната е прилагат и някои мерки за финансиране от държавния бюджет (напр. Национална програма „В подкрепа на майчинството”, срок до края на 2012г.), както и схеми по оперативните програми на ЕС (напр.
Схема „Отново на работа” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”,
срок до края на 2012г.), свързани с подкрепа
за съчетаването на семейния и професионалния живот19).

няколко пъти в месеца се затрудняват
при изпълнението на семейните си задължения, поради продължителността на времето, което изкарват в работата си;
• 12% от работещите ЕС327 граждани
(17% за България) споделят за трудности при концентрацията на работното
място, породени от семейни задължения, поне няколко пъти в месеца.20)

Като основен извод от проведеното проучване, Европейската комисия посочва, че
„политиките на съвместяване са основните
отговори на дългосрочните икономически и
демографски проблеми и съответно, трябва
да бъдат засилени, за да се стимулира растежът“. Както се вижда от цитираните данни
за България по отношение на съчетаването
на семейния и професионалния живот, конфликтът между тези две сфери в страната е
3. АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, по-силно изразен, в сравнение с общото ниво
ВКЛЮЧВАЩИ ТЕМАТА СЕМЕЕН/ПРОФЕСИ- за страните-членки на Европейския съюз.
ОНАЛЕН ЖИВОТ
През 2010г. Националният статистически инСъстоянието в България на проблема за съче- ститут (НСИ) за първи път провежда нациотаването на семейния и професионалния жи- нално представително за България изследвот, може да бъде разгледано на фона на дру- ване „Съвместяване на работа със семеен
гите 27 страни-членки на Европейския съюз живот”.
(ЕС27) във Второто европейско проучване Получените резултати, които имат пряко отза качеството на живот (European Quality of ношение към темата за конфликта семеен/
Life Survey-EQLS), проведено от Европейска- професионален живот, са следните:
та фондация за подобряване на условията на
• Една четвърт от грижещите се за деца
живот и труд (Eurofound) през 2007г.
незаети лица на възраст 15-64 навърПо-долу са посочени някои конкретни резулшени години биха работили при налитати:
чие на подходящи услуги за гледане
на деца;
• 48% от всички работещи ЕС27 граждани (63% за България), заявяват, че поне
няколко пъти в месеца са твърде уморени в резултат от своята работа, за да
са в състояние да вършат домакинска
работа;

• 29% от работещите ЕС27 граждани
(44% за България) посочват, че поне

• От общия брой на наетите лица на 1564 навършени години, които се грижат
за деца на възраст до 14 навършени
години или за възрастни, 91,1% работят при фиксирано работното време, а
само 8,9% имат по-гъвкава форма на
работното време;
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• От наетите, грижещи се за деца или
възрастни и работещи на фиксирано работно време, 13,8% посочват, че
обикновено имат възможност при необходимост да променят работното
си време по семейни причини, 36,2%
могат да направят това по изключение,
а 50% считат подобна промяна за невъзможна.21)
Проучването потвърждава, че съчетаването
на семейния и професионалния живот е сериозен проблем за голяма част от населението в активна възраст.
Национално представително за България
изследване, посветено на семейството, провежда през 2010г. и ББСС „Галъп интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”.
Получените резултати дават ценни допълнителни щрихи към състоянието на изследвания въпрос:

Явно в ценностната йерархия на изследваните българи семейството заема по-висока позиция от кариерата, но именно заради
професионалната реализация, на практика,
много от тях са склонни да отложат неговото
създаване или да го оставят на заден план.
Конфедерацията на независимите синдикати
(КНСБ) провежда серия национални представителни за България изследвания през
периода 2007-2013г. Като основен извод от
тях, експертите извеждат на преден план необходимостта от национална стратегия за
съчетаване на семейния и трудов живот23).
Посочва се, че от една страна са необходими
нормативни промени, а от друга – да се развива целенасочена корпоративна политика,
фирмите да осъзнаят, че те имат полза, добавена стойност от хора, които не са стресирани,
притиснати, не са напрегнати24). Синдикатите
настояват да се въведе и официален отпуск
по семейни причини, поне веднъж месечно
да се регламентира ползването на намалено
работно време и да се увеличи броят на дните за гледане на болен член от семейството25).

• 42% от пълнолетните участници в проучването и 60% от най-младите (18-25
г.) са на мнение, че човек първо трябва да се изучи и да се реализира про- Като важни резултати от проучванията могат
фесионално, а след това да създаде да бъдат обобщени следните:
семейство;
• 10,9% от участниците (най-вече хора с
• 37% (най-вече жители на столицамалки деца) не могат да съвместяват
та, хора с висок материален статус и
професионалния и семейния живот;
висшисти) заявяват, че са склонни да
• 51,5% биха предпочели пълен работен
жертват свободното си време (което
ден, ако работодателят финансово
прекарват със семейството си), за да
подпомага ползването на платени сосвършат повече работа на работното
циални услуги – детегледачки, социалси място;
ни асистенти, частни и публични услуги
• 70% (най-вече жени и жители на малки
на специализирани заведения;
градове) категорично посочват, че се• Много от интервюираните са на мнемейството за тях е по-важно от рабоние, че трябва да се създават фирмени
тата и кариерата им - този процент е
детски градини, детски стаи, лагери,
още по-висок сред жените и жителите
зелени училища и др.26)
на малките градове;
• Твърди кариеристи са едва 7% (най- Целта на изследванията на КНСБ е да повиши
вече мъже и хора с висок материален информираността на работодателите за необходимостта от внедряване на гъвкави форми
статус).22)
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на заетост. Експертите посочват, че ако приложат гъвкави форми на заетост или някакви инвестиционни решения като финансово
подпомагане за социални услуги, работодателите пак ще генерират разходи, но съпоставени двата вида разходи – разходите от
организационни, инвестиционни решения
са значително по-малки от тези по отсъствията и текучеството на персонала. Пример за
такова решение е „оползотворяването” на отпуска по майчинство. След връщане от отпуск
по майчинство е необходим период на реинтерграция (около 5-6 месеца), през който
се наблюдава по-ниска производителност на
труда, което означава генериране на разходи
за фирмата. Затова КНСБ предлага по време
на отпуска майките да бъдат текущо информирани, консултирани за новите промени на
фирмата в технологиите. Освен това се очаква, че въвеждането на мерки за балансиране на семейния и трудовия живот, ще донесе
на предприятието повече социални и икономически предимства, по-силна мотивация и
по-добър корпоративен климат, по-висока
концентрация на работното място и по-висока производителност на труда27). И макар че
признава за проблема, бизнесът казва „не”
и призовава за по-адекватна държавна политика в съвместяването на професионалния
и семейния живот28). Според мениджърите
прилагането на нови специфични мерки за
закрила и помощ на семейството при съчетаването на трудовите със семейните задължения, които да бъдат в интерес както за работещите, така и за предприятието, в голяма степен зависи от държавната политика и стратегия в посока за развитие на нормативна
база относно прилагането на гъвкави форми
на заетост, финансови стимули за обучение,
консултиране и информиране по време на и
след родителски отпуск с оглед преодоляване на деквалификацията и бързото реинтегриране към трудовия процес, данъчни облекчения за фирмено финансово подпомагане

на родителите за отглеждане на деца и др.29).
Задълбочен анализ на проблема за съчетаването на семейния и професионалния живот
представя д-р Сийка Ковачева в своята книга
„Баланс между работа и семейство. Младите работещи родители между възможностите и ограниченията”.
На базата на теоретични постановки и емпирични наблюдения, авторката посочва, че
за разлика от Запада, където политиките в
помощ на семейството са фокусирани върху
гъвкавата заетост и работата на непълен работен ден, в Източна Европа такива политики разчитат предимно на дълги родителски
отпуски. За разлика от служителите в по-старите страни-членки, работещите родители
в посткомунистическите страни не очакват
подкрепа от своите работодатели. Техните
искания се насочват към централната власт
(за законови промени), местните власти (за
строеж на детски заведения) или към разширеното семейство (за неформална помощ),
като игнорират междинното ниво – това на
фирмата.
Д-р Ковачева прави следните основни изводи:


Съпоставката по страни показва, че не
съществува европейски модел на баланс, стимулиран от социалната политика на отделните страни и организации;



В България социалната политика и
доминиращите културни очаквания
създават модел на трудова заетост на
пълно работно време и за двата пола,
при неравно разделение на домакинските грижи. Щедрите родителски отпуски поощряват продължителното откъсване на жената от платената работа
и не стимулират участието на мъжа в
отглеждането на децата;



Балансът работа-семейство не е в
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дневния ред на фирмената социална
политика и за добър работодател се
счита този, който спазва държавното
законодателство. Това се компенсира
в значителна степен от неформална
гъвкавост на работното място, позволена от преките ръководители;




В страната се отчита появата на „нови
майки” с амбиции за професионално развитие и „нови бащи”, които изпитват удовлетвореност от родителските грижи. Те обаче се сблъскват с
ограничената гъвкавост на работата и
семейните отпуски. От друга страна,
практиката на нарастващо значение
на участието и помощта на третото
поколение възпроизвежда остарели
ценности и модели. Търсенето на нови
модели често създава напрежения в
семейството, организацията, местната
общност или цялото общество, но те са
необходими за утвърждаването на социални иновации;
Промяната, която е настъпила през последните двадесет години, е, че моделът да се разчита на баби и дядовци
в отглеждането на децата се възпроизвежда не като културна даденост, а
като икономическа необходимост, в
отговор на недостига на публични услуги, липсата на алтернативни грижи
за малки деца, липсата на ефективни
държавни политики за подкрепа на
млади семейства и недостатъчната
гъвкавост на организациите по отношение на заетостта на работещите.

Авторката обобщава, че удовлетворителният
баланс между работата и семейството може
да бъде постигнат при взаимното обогатяване на двете жизнени области с равноправното участие и на двамата партньори (Ковачева,
С., 2010).
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4. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА КОНФЛИКТА
ПРИ СЪЧЕТАВАНЕТО НА СЕМЕЙНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ
Вследствие представения анализ, могат да
бъдат обособени следните пет значими фактора на влияние върху проблема за съчетаването на семейния и професионалния живот:
•

фактори с формален характер – официална държавна политика по проблема (закони, стратегии и др.)

•

социални фактори – отношение на обществото към проблема (стереотипи,
нагласи, предубеждения и др.)

•

организационни фактори – отношение и подход на организацията спрямо
проблема (структура, политика, култура и др.)

•

семейството като фактор – отношение
и подход на семейството спрямо проблема (разбиране, подкрепа, ресурси
и др.)

•

личностни фактори – отношение и
подход на индивида спрямо проблема
(нагласи, мотивация, ценности и др.)

Факторите на влияние и непрекъснатият процес на взаимодействие между тях са представени схематично на Фигура 1.

Настоящото изследване е насочено към
анализ на интервенцията и превенцията на
проблема на ниво организация. Основна
негова цел е да установи дали се наблюдава конфликт при съчетаването на семейния
и професионалния живот при мениджъри и
служители/работници в МСП в България, както и да събере информация за съществуващи
организационни практики за интервенция и
превенция на този конфликт в посочените организации.
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Фигура 1. Модел на значимите фактори на влияние върху проблема
за съчетаването на семейния и професионалния живот
Метод
Приложената в проучването методика е
анонимна онлайн анкетна карта (достъпна към 27.08.2012. на http://www.iphs.eu/bg/
component/content/article/163.html), съдържаща 3 затворени и 4 отворени въпроса по проблема, раздел за демографските данни на
участниците в изследването и информация
за размера на организациите. В инструкцията
на анкетата е посочена и използваната за целите на проучването работна дефиниция на
„семеен живот”.

средно 15 минути и тя бе предоставена на
участниците в изследването в периода от 6
май 2012г. до 9 юли 2012г.
Извадка
В анкетното проучване вземат участие 46
специалисти по управление на човешките ресурси (практици и/или консултанти, повечето
от които са членове на БАУРЧР), т. е. получена е информация (case studies) за общо 46
микропредприятия, МСП и големи предприятия.

Демографските данни на участниците в изАнкетното проучване е проведено с парт- следването са следните:
ньорското съдействие на организация, обеди пол: 91,3% жени и 8,7% мъже;
няваща богата членска маса от специалисти
по управление на човешките ресурси, Сдру възраст: от 23 до 60г., средна възраст
жение „Българска асоциация за управление
37г.;
и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР”,
 години трудов стаж като специалист
посредством следните методи – разпрострапо управление на човешките ресурси:
нение на линк към анкетата чрез публикуваот 1 до 16г., средно 8г.
не в интернет и изпращане на персонални
Към момента на проучването, участниците
имейли до членовете организацията.
посочват, че видът организация (съобразно
Времето за попълване на анкетата отнема
размера, определен, съгласно Закона за мал-
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ките и средните предприятия30)), за която ра- консултации, свързани с проблеми при съботят е:
четаването на семейния и професионалния
живот. Може да се обобщи, че описаните ре микропредприятие (от 1 до 9 души
зултати доказват наличие и актуалност на изперсонал) – 15,2%;
следвания проблем.
 малко предприятие (от 10 до 49 души
В отговор на следващия въпрос „Приблиперсонал) – 13%;
зително колко мениджъри и служители/
 средно предприятие (от 50 до 249 работници са се консултирали с Вас през
души персонал) – 23,9%;
последната една година във връзка с про голямо предприятие (над 250 души блеми при съчетаването на семейния и
професионалния живот?” участниците в
персонал) – 43,5%.
изследването посочват отделно броя консулОсновният изследователски интерес е натирани мениджъри, служители и работници,
сочен към МСП, а информацията за другите
като той може да варира от „0” до „5 или повключени организации служи за съпоставка
вече”.
и сравнение на състоянието на проучваната
Оказва се, че най-голям е процентният дял
проблематика.
на специалисти по управление на човешките
Използваните методи за анализ на получересурси, при които не се е консултирал нито
ните резултати са количествен анализ с проедин работник (34,8%), следван от дела на
грама SPSS (при затворените въпроси) и каонези, при които не се е консултирал нито
чествен анализ (при отворените въпроси).
един мениджър (26,1%) и служител (21,7%).
Като логично следствие е и най-големият процентен дял на специалисти по управление на
Резултати и обсъждане
човешките ресурси, при които се е консултирал повече от един служител (78,3%), следВ количествения анализ на резултатите от ван от дела на онези, при които са се консуланкетното проучване са включени всичките тирали повече от един мениджър (71,7%) и
работник (45,6%).
46 анкети и 3 затворени въпроса.
На въвеждащия в анкетата въпрос „Случвало ли се е през последната една година
мениджъри и служители/работници от
организацията, за която работите, да се
консултират с Вас във връзка със следните
проблеми?” е възможно да бъде посочен повече от един отговор от алтернативите – „професионални затруднения”, „семейни проблеми” и „проблеми при съчетаването на
семейния и професионалния живот”. Оказва
се, че 58,7% от специалисти по управление
на човешките ресурси са давали консултации, свързани с професионални затруднения, 47,8% са давали консултации, свързани
със семейни проблеми, а 54,3% са давали
120
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Прави впечатление, че сред трите сравнявани професионални групи, работниците наймалко се допитват до специалисти по управление на човешките ресурси по разглежданите проблеми. Вероятно обяснение на този
резултат може да бъде липса на установени
практики за консултиране, липса на информация за такъв тип консултации, негативна
нагласа към консултирането или липса на
причини за консултиране.
Данните показват, че от трите сравнявани
професионални групи служителите са тези,
които най-често търсят специалисти по управление на човешките ресурси за консултация

ХУМАНИТАРИСТИКА
по разглежданите проблеми. Този резултат е
възможно да се дължи на по-добра информация за такъв тип консултации, свързана с
по-честите контакти със специалистите по управление на човешките ресурси (в сравнение
с работниците) и/или на по-положително отношение към консултирането, предвид предполагаемото по-високо образователно ниво
(в сравнение с работниците).

мостта от разработването на организационни практики, които да оптимизират интервенцията и предотвратяването на конфликта
при съчетаването на семейния и професионалния живот сред мениджърите и служителите/работниците.
В рамките на качествения анализ на резултатите от настоящото изследване са обработени данните от 33 анкети и 4 отворени въпроса,
предвид факта, че в 2 анкетни карти липсват
данни за вида организация, а в 11 липсват на
данни за организационни практики (липсват
отговори на всички отворени въпроси). Следователно в качествения анализ, диференциран по вид организация, са включени 33
предприятия, от които 6 микропредприятия,
6 малки предприятия, 6 средни предприятия и 15 големи предприятие.

Съобразно опита на участниците в изследването, от трите сравнявани професионални
групи мениджърите са тези, които търсят
специалисти по управление на човешките
ресурси за консултация по разглежданите
проблеми значително повече в сравнение с
работниците, но по-малко в сравнение със
служителите. Вероятно е при мениджърите
да се наблюдава наличие на психологически
бариери към консултирането от специалист
по управление на човешките ресурси, който е
служител в/за същата организация, предвид На въпроса „Моля, опишете съществувайерархичната подчиненост на ролите (в срав- щите организационни практики, които се
прилагат в организацията за справяне с
нение с работниците и служителите).
конфликта при съчетаването на семейния
Последният затворен въпрос „Смятате ли, и професионалния живот сред мениджъриче тези практики са достатъчни и ефек- те и служителите/работниците”, участивни за интервенцията и предотвратя- тниците в изследването имат възможност да
ването на конфликта при съчетаването систематизират своите отговори в следните
на семейния и професионалния живот сред две рубрики: „индивидуални организационмениджърите и служителите/работни- ни практики – за конкретни мениджъри и
ците в организацията, за която работи- служители/работници, които са се обърте?” предлага три алтернативи за отговор – нали за консултация към Вас (напр. про„да”, „донякъде, но е необходимо въвеждане веждане на серия консултации, промяна на
на нови подходи” и „не”.
работна позиция/работно време и др.)” и
Анализът на данните показва, че според 8,7% „групови организационни практики – за отот специалисти по управление на човешките делни екипи или цялата организация (напр.
ресурси практиките са достатъчни и ефек- тренинги, обучения и др.). Моля, посочете и
тивни, за 50% практиките са достатъчни и честотата на провеждането им.”.
ефективни, донякъде, но е необходимо въвеждане на нови подходи, а по мнението на
30,4% практиките не са достатъчни и ефек- Данните от този и следващите отворени вътивни. При 10,9% от участниците в изследва- проси са анализирани чрез честотно разпределение на повтарящите се отговори, като в
нето липсват данни по този въпрос.
една група, след експертна оценка от двамаПосочените резултати доказват необходи- та експерти са обединявани както идентични
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Таблица 1. Съществуващи индивидуални организационни практики за справяне с
конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот
формулировки, така и синонимни твърдения. Получените резултати показват, че с увеличаЗа по-голяма нагледност получените резулта- ване на размера на организацията:
ти от всички отворени въпроси са представе се надгражда и обогатява наборът
ни в табличен вид. След някои от твърденияорганизационни практики, които се
та е поставена цифра в скоби, която показва
прилагат на ниво индивид (мениджър,
колко пъти е посочен даден отговор или неслужител/работник);
гова синонимен вариант. При липса на ци прилаганите индивидуални практики
фра – отговорът е посочен само един път от
стават по-специализирани (следоваучастниците в изследването. По съответния
телно – по-скъпо струващи, изискваотворен въпрос са подчертани тези практики,
щи повече ресурси);
които се повтарят при различните по вид организации.
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Таблица 2. Съществуващи групови организационни практики за справяне с конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот
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индивидуалните
организационни те и служителите/работниците.” Посопрактики се прилагат в по-голям брой чените отговори от участниците в изследваорганизации.
нето са представени в таблицата.
Получените резултати показват, че:

Оказва се, че:


в различните организации се предлагат разнообразни групови организационни практики;



организационните практики за предотвратяване на конфликта не се различават значително от посочените по-горе практики за справяне с конфликта;

 отново, с увеличаване на размера на
както при индивидуалните практики, с
организацията прилаганите практики
увеличаване на размера на организастават по-специализирани.
цията прилаганите групови практики
стават по-специализирани (следова- В Таблица 4. са посочени отговорите на потелно – по-скъпо струващи, изисква- следния отворен въпрос, включен в анкетата – „Моля, споделете, ако имате друщи повече ресурси);
ги полезни лични идеи за организационни
 с увеличаване на размера на организа- практики, които да оптимизират интерцията нараства честотата на прилагане венцията и предотвратяването на конна съществуващите групови практики. фликта при съчетаването на семейния и
Следващият отворен въпрос гласи „Моля, оп- професионалния живот сред мениджъриишете съществуващите организационни те и служителите/работниците в оргапрактики, които се прилагат в организа- низацията, за която работите. Ако имацията за предотвратяване на появата на те опит от справяне с подобни ситуации
конфликта при съчетаването на семейния в други организации, моля, разкажете и за
и професионалния живот сред мениджъри- него.”


Таблица 3. Съществуващи организационни практики за предотвратяване на конфликта
при съчетаването на семейния и професионалния живот
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Таблица 4. Идеи за организационни практики за оптимизиране на интервенцията и
предотвратяването на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот
Представените резултати показват, че:


личните идеи за организационните
практики за оптимизиране на интервенцията и предотвратяването на конфликта не се различават съществено
от посочените по-горе съществуващи
практики;



с увеличаване на размера на организацията личните идеи за практики почесто включват липсващото досега
„осигуряване на възможност за грижи
за децата на служителите” (по-скъпо
струваща практика).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
В заключение, може да бъде направен следният извод от анкетното проучване – съществува неравнопоставеност между предприятията с различен размер, която зависи от ресурсите (финансови и кадрови) на съответното предприятие. Следователно големината
на предприятието е фактор, който влияе върху качеството на прилаганите организационни практики за интервенция и превенция на
конфликта при съчетаването на семейния и
професионалния живот. Малките и средни
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предприятия (както и микропредприятията) могат да взаимстват ценни идеи по проблема от големите предприятия, но при тях,
предвид посочения фактор „ресурси”, в повечето случаи ще става въпрос за наемане на
външни услуги с определена честота, а не за
регулярна активност на вътрешен специализиран отдел, ангажиран с проблема.
Предстоящата основна задача на изследователския експертен екип по настоящото
проучване, съставен от експерти от Институт
за изследване на населението и човека при
БАН, Институт по философия и психология
при Румънската академия и Сдружение „Българска асоциация за управление и развитие
на човешките ресурси – БАУРЧР”, е свързана
с изготвяне на инструментариум за диагностициране на проблемите при съчетаването
на семейния и професионалния живот сред
целева група от служители и мениджъри от
МСП в България, провеждане на пилотно и
представително за страната изследване с
методиката. Резултатите от това изследване
ще послужат за основа за разработването на
ефективни стратегии за интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот, в които ще
бъдат обучени специалисти по управление на

ХУМАНИТАРИСТИКА
човешките ресурси. На базата на тези страте- documents/N_STR_za_nasarchavaneto_ravenstvoto_na_
гии ще бъдат предлагани и специализирани polovete.pdf
17.
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/
консултации на служители и мениджъри.
demography/demograph.htm
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на икономиката, който интегрира резултатите от

Увод

Селските

общини

в

България

заемат

основен дял от територията от страната и
обхващат близо половината от населението на
страната. Налице е диспропорция в развитието на
градските и селските райони както по отношение
на икономическото развитие, така и по отношение
на

образователното

равнище,

демографско

състояние, достъп до основни услуги и др.
Еднотипно е състоянието на селските райони в
Добруджа като единственото предимство на тези
части от България е високия относителен дял на
селскостопанската дейност.
Политиката на ендогенно развитие на
селските райони в Европа, прилагана преди години
не

даде

максималният

резултат,

който

се

очакваше. Към настоящият момент се прилагат
екзогенен или смесен подход за преодоляване на
диспропорциите между развитието на селските и

селското, горското и водното стопанство, туризма,
хранително-вкусовата индустрия и др. Развитието
на алтернативния туризъм като стратегическа цел
местните власти в района на Добруджа и като
печеливш

бизнес

общности

чрез

предприемачески

инициативи за съживяване на местната икономика.
Приоритет

сред

тези

инициативи

Финансирането и насърчаването на бизнес
дейностите чрез различни програми и фондове на
ЕС са важно условие за подобряване качеството на
живот в изостаналите райони.
Целта на настоящата студия е да се
анализира

предприемаческата

дейност

чрез

алтернативни видове туризъм в селските райони
на Добруджа и да се предложат нови насоки за
тяхното развитие.
Задачите на настоящото изследване са:


Да се разяснят основните въпроси на
аграрното

и

селското

предприемачество;


Да се разкрият особеностите на
алтернативния и селски туризъм
като

алтернативния туризъм и разнообразяването към
зелена енергия и др.).

население

пазарни и предприемачески ниши.

има

неземеделски дейности (занаяти, производство на

местното

предполага да се идентифицират подходящите

градските райони. Те предполагат участието на
местните

за

разновидност

на

селското

предприемачество;


Да

се

оценят

тенденциите,

възможностите и перспективите за

Алтернативния туризъм1 в селските райони

развитие на алтернативния туризъм в

се разглежда като граничен междуотраслов сектор

различните

селски

райони

на

Добруджа;
1

Понятието “алтернативни”видове туризъм, често се
отъждествява с понятието “специализирани”видове туризъмВ настоящето изследване ние ще приемем понятието
алтернативни без да отхвърляме, неговия синоним (
специализирани), като ще се спрем само на част от голямото
разнообразие, с което свързваме всички видове алтернативен
туризъм. За разглеждания район алтернативни видове
туризъм за нас ще бъдат-селски, екологичен, орнитоложки,
природолюбителски, геоложки и исторически



Да се акцентира на възможностите за
финансиране

на

алтернативния

туризъм по ос 3 от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР)
в периода 2007-2013.
1
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I.

в

С цел да конкретизираме по-нататъшните

разработката е както следва: част I и

си изследвания ще изясним субституцията на

т.3 от част III – доц.д-р Теодорина

понятието „предприемачество”, тъй като то може

Турлакова; част II и т.1 и 2 от част III

да бъде многостранно разглеждано и тълкувано.

– гл.ас.д-р Гергана Славова.

От една страна се свързва с творческата природа

Участието



на

авторите

на човека и се акцентира върху психологическите

Основни аспекти на аграрното и

характеристики на икономическия субект, а от

селско предприемачество

друга

1. Аграрно и селско предприемачество в

се

интерпретира

като

съвкупност

от

практически дейности по изграждане на нов

контекста на ОСП на ЕС.

бизнес,

България е страна, в която аграрният сектор

внедряване на иновации в съществуващи фирми2.

винаги е бил водещ за

по

създаване

Според

икономиката. Това до

на

исторически

нов

продукт,

данни

по

понятието

много висока степен се дължи на развитието на

предприемачество се въвежда в теорията на

предприемаческа дейност, т.е. поемането на висок

Ричард Кантилон през 1725г.. Той разграничава

риск за започването на нов вид дейност без да има

лицето, което осигурява капитал от лицето, което

гаранция за възвръщаемост на вложените средства

поема риска.
Предприемачът

и успех на бизнеса като цяло. Подкрепата на

добива

популярност

държавата по отношение на този вид дейност

благодарение на Жан Баптист Сей (1800г.), който

никога не е била достатъчна - не са вземани

го определя като лице, което е в състояние да

конкретни

пренасочи икономически ресурси от една област с

мерки

за

финансиране

на

по-ниска към друга с по-висока производителност

предприемачите.
От 2007 година България е страна-членка на
Европейския Съюз (ЕС). Този факт променя
досегашното положение на потенциалните и
реалните

аграрни

предприемачи,

защото

на

територията на страната ни започва да действа
Общата Селскостопанска Политика (ОСП) на ЕС.
Благодарение

на

конкретни

финансиране,

фондове

осъществява

финансово

и

програми

за

механизми

се

подпомагане

за

и печалба.
Австрийският икономист Йозеф Шумпетер3
(1934г.) характеризира дейността на предприемача
като

„творческа

деструкция”,

а

предприемачеството като дейност по реализиране
на нови комбинации в производството и създаване
на нови изделия. В качеството на класическо е
възприето

следното

„Предприемачите

са

негово

определение:

стопански

субекти,

различните видове дейности, което дава по-голяма
сигурност при стартирането на нов бизнес или
доразвиване на вече съществуващ такъв.
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2

За повече подробности вж. Турлакова Т .„Аграрно
предприемачество”-., Университетско издателство ИУВарна, 2002г..
3
Шумпетер, Й. Теория економического развития. М.,
Прогресс, 1982, стр.159.

2
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функциите на които се изразяват в осъществяване

Вридевелт, Ернандо де Сото, Роберт Хисрич,

на нови комбинации”.

Алберт Шаперо, Ронстад и други.

Според Шумпетер предприемачът е този,
който прави

първия ход в

Редица български учени също обръщат

икономическото

сериозно внимание на въпросите, свързани с

развитие и неговата функция е да извършва

развитието на предприемачеството. Изследвания

иновации, разбирани като:

на предприемачеството в България преди 1944г.

Въвеждане на нов продукт (или

правят проф. д-р К. Бобчев от Софийския

подобряване на съществуващ);

университет „Св. Климент Охридски” и проф. Ив.



Разкриване на нов пазар;

Ранков



Въвеждане






на

нов

метод

на

от Висшето Търговско училище-Варна.

Проф.

д-р

К.

Бобчев

характеризира

производство;

предприемачеството като опосредстваща дейност

Снабдяване с нов материал или

и се спира на икономическата природа на

полуфабрикат;

предприемаческата

Създаване на нов тип организация на

разглежда

производството;

съчетаване на факторите на производството-труд,

печалба.

функциите

на

Проф.

Ранков

предприемача

при

крупната

земя, капитал. Според него предприемачът е

корпорация с нейния мениджмънт е по-добре

личност, която работи за чужда сметка. Като

приспособена към научно-техническия прогрес.

прокарва разликата между предприемаческата и

Шумпетер

заявява,

че

Най-популярното

само

и

консенсусно

административно-управленската

работа

в

съвременно тълкуване на предприемачеството е

предприятието, която според него се заключава

това на американския икономист Питър Дракър.

във

Той

характеристика

разграничава

големината

на

конкретния

предприемачеството

бизнеса,

субект.

от

собствеността

Според

и

него:

„

волевия

акт

на

управлението.

авторът

се

С

тази

доближава

до

съвременните разбирания за предприемачеството.
В условията на преход

към пазарна

Предприемачеството не е наука, нито изкуство,

икономика се очертават няколко източника на

предприемачеството е просто практика” и още „

разширяване на предприемачеството:

Предприемачите
реагират

на

нея

винаги
и

я

търсят

промяната,

експлоатират



Процесът

на

делегиране

стопанисването

като

на

на

собствеността,

намиращо израз в увеличение на

възможност”4.

броя

Освен горепосочените учени има още много

на

малките

други, които обръщат сериозно внимание на

предприятия

понятието предприемачество. Такива са: Джордж

включително

в

и

селските
в

средните
райони,

сферата

на

алтернативния туризъм;

4

Дракър, П. Новаторство и предприемачество. ИК”Христо
Ботев”, София, 1992г..

Разширяване

на

икономическата

автономия на професионалистите,
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откривайки нови полета за тях като



икономически субекти;


За разширяване на продуктовата
линия или пазар;

Разширяване пазарно-конюнктурния



За преструктуриране на бизнеса;

режим на стопанисване като среда и



За

фундаментална

промяна

на

климат за свободна предприемаческа

икономическите характеристики и

дейност.

капацитета на целия бизнес.

След всичко посочено за същността на

Факторите,

влияещи

върху избора

на

предприемачеството могат да се обобщят следните

възможност, са сведени до следните четири:

две обстоятелства в теоретичен план, които

личностни

определят посоките на анализ на този феномен:

(бизнес среда), ограничения и бариери, бизнес

 Многостранност

на

взаимовръзките
разглеждането
процес,

неподозирано много труд, ресурси, време и
енергия6.

процеси
водят

предприемачеството
във

фазите

на

жизнения

Разглеждайки

до

описва

времето.

критерии.

поддетайлностите

Фазата ориентация обхваща: решение за
откриване

на

организирането

Н. Църев5 формулира предприемаческия
през

призмата

на

определени

има три основни фази.

реализация

структура и стратегия.

по

Предприемаческият процес според Й. Коев

бизнес,

организационна

поддетайлности,

осъществявани в предприемаческата дейност и
дефинира

на

множеството

собствен

процес

авторови

като

адаптация към средата на всеки етап, чрез избор и
подходяща

различните

на

и

предприятието, а от друга възможните подходи за
на

влагането

мнения, той разработва предприемачески процес,

като

цикъл

изискващи

в

Предприемаческият процес очертава от една
страна

на

на

пространство

се

намеренията

равнище

предприятие-среда

развиващ

на

предприемачите,

протичащите

на

реализация

от

икономическо развитие;
социално-икономическото

като

зависимост

конкретното
Динамично

обкръжение

Й. Коев описва предприемаческия процес

 Относителност на неговата
в

критерии,

култура.

съдържанието;
оценка

ценностни

оценка
нов

на

продукт.

обхваща:

възможностите,
Фазата

създаване

на

на
нов

продукт, анализ на външната среда, оценка на

динамичните

ресурсите, локализация на предприемаческата

предприемачи. Той акцентира върху избора на

дейност, изработване на предприемачески план.

възможности. Възможностите се класифицират в

Фаза на предприемаческо действие включва

три групи:

5

Църев, Н. Динамичните предприемачи и благоприятните
възможности. Реалност и мит, Известия – списание на ИУВарна, 1996, бр. 3-4, с.8-13.
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6

Коев, Й. Проблеми на структурирането на
предприемаческия процес, Годишник на ИУ-Варна, 1996,
том 68, с. 69-110.
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управление и закриване на предприемаческата

Предприемаческият процес обхваща следните

дейност.

етапи в съответната последователност:

Н.

Янков

разглежда

предприемаческия



процес като не моментно развиващо се явление.

Възможност или идея за собствен
бизнес;

Характерно за предприемаческия процес е, че той



Оценка на идеята;

завършва след създаването на организацията –



Конкретизиране;

обект на предприемаческа инициатива . Стадиите



Анализ на външната среда и пазара;

на предприемаческия процес са следните:



Локализация;

7



Наличие на идея;



Институционализация;



Тестване и доказване на идеята;



Предприемачески план;



Избор на път към пазара;



Организация



Комбиниране

на

необходимите

управление

на

промишлената дейност;

ресурси;


и

Предприемаческият

процес

според

В.

Избор на стратегия за запазване на

Божинова е свързан с жизнения цикъл на фирмата

позиции на пазари и пазарен растеж;

и е многократно повтарящ се.

8

Д. Каменов разглежда предприемаческия

Предприемачеството може да се разглежда

процес, като поставя за водещ предприемача.

от гл.т. на всеки един отрасъл на икономиката.

Процесът, който описва, започва със създаване на

Така

бизнес идеята, първоначална оценка и подбор на

предприемачество,

рационални идеи, формулиране на концепция за

предприемачество, търговско предприемачество,

собствен бизнес и разработване на бизнес план.

аграрно предприемачество и други. Всеки една от

В.

Божинова

подразделя

например

се

обособяват

строително
индустриално

авторите,

тези разновидности на новаторската дейност сама

работещи върху предприемаческия процес в

по себе си се формира под действието на различни

зависимост от степента на детайлизация, в две

фактори и притежава уникални характеристики.

направления: очертаващи най-общо фазите на
процеса и такива, които го декомпозират на
9

Формирането

на

аграрното

предприемачество в България се осъществява в

елементи .

условията на свободен пазар, което го ориентира

Анализирайки много автори, тя изгражда модел на

към рутинни дейности, които обаче нямат аналог в

продължителността

своите параметри и в мозаичната подреденост на

значителен

брой

съставни
и

последователността

на

отделните етапи на предприемаческия процес.
7

Янков, Н. Вътрешно предприемачество и системно
бизнесорганизационно развитие, Бизнес Управление, 1998,
№ 4, с.25.
8
Каменов, Д. Бизнес планиране Наръчник за начинаещия
предприемач, София, 2002, ИИОМ „ОКОМ”, с. 13.
9
Божинова, В. Върху предприемаческия процес в
промишлеността, Бизнес Управление, 2001, бр. 4, с. 11-21.

ресурсите10.
Аграрното

предприемачество

е

производствен тип предприемачество. Според
10

За повече подробности вж. Турлакова Т., Св. Стефанов –
„Съвременни проблеми на аграрното предприемачество в
България”, Варна, 2002 г..

http://nauka.bg

5131

ИКОНОМИКА
предмета на дейност е популярно групирането на
производствено,

финансово

и

търговско

Позовавайки се на класификациите за
аграрно

предприемачество

и

поясненията за

предприемачество. Някои автори застъпват тезата

селско предприемачество следва да подразбираме

за групиране на предприемачеството по този

аграрния

критерий

предприемачество, а алтернативния туризъм като

като:

индустриално,

финансово

и

търговско. Формулирането на предприемачеството

туризъм

като

част

от

аграрното

разновидност на т.нар.селско предприемачество.

като производствено дава възможност да се

Въпреки разликите между аграрното и

разшири отрасловата база и да се присъединят

селско предприемачество на практика в бизнес

аграрното предприемачество, предприемачеството

дейностите те са преплетени и обвързани в

в строителството, в туризма и други.

развитието си. Така например по отношение на

Аграрното предприемачество може да се
дефинира

по

на

отбележим, че той се развива на основата на

възможности, иницииране и осъществяване на

аграрното предприемачество, което осигурява

успешен аграрен бизнес Според дейностите, които

неговата продоволствена база.

извършва

следния

аграрния

начин:

намиране

разглеждания алтернативен туризъм следва да

предприемач

може

За

да

да

се

развива

аграрното

видове

предприемачество във всеки един свой аспект, са

предприемаческа дейност: дейност, свързана с

необходими средства, които в по-голямата част от

производство на непреработена селскостопанска

случаите не са по силите на бъдещия предприемач.

продукция;

на

Необходимо е допълнително финансиране, което

продукция,

към сегашния момент се постига от страна на ЕС

класифицираме

и

по-важни

предприемачество

преработката
услуги

следните

на

в

сферата

селскостопанска

търговия;

смесен

тип

аграрно

да

понятията”аграрно
„селско

отбележим,

че

между

предприемачество”

предприемачество”

„предприемачество

по-точно

Селскостопанска

предприемачество.
Трябва

или

чрез

спазването

Политика

на

на
ЕС.

Общата
Чрез

приемането на България за членка на ЕС през 2007

и

година са открити много нови възможности за

(или

финансирането на дейността в аграрната сфера и
започването на предприемаческа дейност.

в

селските

райони”)

коренна

разлика.

Широко

В този контекст България е длъжна да се

литературата

„селско

придържа към Общата Селскостопанска Политика

предприемачество”11 обхваща всички бизнес

( ОСП ) на ЕС, за да може да се развива селското

дейности-търговия,

стопанство

съществува
обсъжданото

в

туризъм,

индустрия,

и

аграрното

предприемачество.

преработка и др., пространствено разположени

Общата селскостопанска политика се състои от

в селските райони.

група правила и механизми, които регулират
производството, търговията и преработката на

11

Foster,N.Entrepreneurship in rural communities, Federal
Reserve Bank of Minneapolis, Community Divident,
2,2001,pp.6-12
132
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селските райони. ОСП е една от най-важните

Общността

осигурява

финансовите

политики на ЕС. Това се дължи на високия й дял в

средства за постигането на основните цели на

бюджета на ЕС - почти 50%, а също така и на

Регионалната

големия брой хора и обширната територия, които

дефинирани в самия Договор за Европейския

са пряко засегнати от нея. Значението на ОСП се

съюз13,

основно

определя и от факта, че тя е пряко свързана с

фондове

(СФ).

Общия пазар и Европейския валутен съюз, които

наименование

представляват

от

създадени по различно време и с различна цел от

постигането на европейската интеграция. Целта на

ЕО/ЕС. Всеки от тях има своя специфична област,

европейската

макар че те работят съвместно.

два

ключови

ОСП

е

да

елемента

осигури

приемлив

политика,

някои

от

посредством
Това

за

са

Структурните

е

няколко

които

обобщаващото
различни

фонда,

стандарт на живот на фермерите, да осигури

Когато се говори за СФ е важно е да се има

качествени храни за потребителите на разумни

предвид, че обхватът на това понятие се променя в

цени,

европейското наследство в

хода на времето. Така например за периода 2000-

селските райони и да спомогне за опазването на

2006 г. понятието Структурни фондове обхваща

околната среда.

Европейския

да запази

Създадена през 1962г., когато държавите
основателки

фонд,

развитие,

Финансовия

възстановяват от един дълъг период на хранителна

Европейския фонд за ориентиране и гарантиране

криза,

чрез

на земеделието. Кохезионният фонд, макар и

основни

много сходен, не се причислява към СФ от

започва
на

Общност

социален

регионално

инструмент за ориентиране на рибарството и

субсидиране

Европейската

Европейския

за

се

ОСП

на

фонд

действието

производството

си

на

земеделски продукти в името на осигуряването на

специалистите.

хранителна обезпеченост. Днес ОСП е обект на

Ролята на тези структурни фондове за

реформи, целящи нейното пазарно ориентиране и

развитието на аграрното предприемачество в

утвърждаване

България се изразява във факта, че чрез тях ще се

на

прилагането

на

устойчиви

методи на земеделие, опазващи околната среда и

финансират

по-слаборазвитите

ландшафта и насочени към подобряване на

страната, ще се подпомага социалната среда, на

качеството и безопасността на храните. За тази

фермерите ще бъдат отпускани средства за

цел селскостопанската политика на ЕС претърпява

започване

значителни промени през последните години.

преструктуриране

Правните текстове са съкратени и направени по-

съществуващата. Чрез функционирането на всеки

лесни за четене12. Около 80 правни актове са

един от тези фондове страната ни получава облаги

отменени в рамките на т.нар. единна обща

в морално, финансово и социално изражение.

организация на пазара.

Основната цел на тези структурни фондове е

на

облагородяването

нов
и

на

вид

райони

на

дейност

или

модернизиране

на

селските

райони

и

12

Попова Ж. „Основи на правото на Европейския
Съюз”,С.,2009

13

Договор за създаване на Европейската Общност.
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превръщането на аграрния сектор във водещ за

поради средствата за финансиране,

всяка страна-членка, включително и за България.

които тя отпуска.

За страна като България, в която има

5) Структурните Фондове допринасят

съществена липса на средства за финансиране на

за развитието на предприемаческата

предприемаческата

дейност

дейност в България посредством

предприемачи

стартират

не

и

потенциалните
такава

поради

отпускането на финансови средства

високата несигурност, ПРСР оказва изключително

за

важно

модернизиране

и

благоприятно

въздействие

върху

развитието на неземеделски дейности в селските

създаване

на
на

нови

и

съществуващи

фирми.

райони в това число и развитие на алтернативни

6) Принципите на ОСП подпомагат

видове туризъм. Именно от него произлизат

развитието

различните финансирания по програми на ЕС,

инициатива чрез уеднаквяването на

благодарение на които състоянието на аграрния

условията

сектор в страната ни постепенно се подобрява.

страни-членки на ЕС.

на
на

предприемаческата
всички

пазари

в

В заключение на горепосоченото могат да
бъдат направени следните изводи:
1) Аграрното

2. Предприемачеството

предприемачество

на

свързва

повсеместно

със

предприемаческите

фирми

се

технологично

наблюдава
обновление,

създаването на малки и средни

организационно новаторство и растеж на малкия

аграрни предприятия.

бизнес.

2) Предприемаческият процес включва

Безспорният

интерес

към

функции, дейности и действия по

предприемачеството на съвременния етап се

изграждането на нови предприятия с

обяснява

цел експлоатиране на осъзната нова

предимства.

идея (предприемаческо творчество)

със

социално-икономическите

му

На макро равнище те са свързани с

или възможност, предоставена от

икономическия

растеж

средата.

преодоляването

на

безработица

дългосрочната

3) Аграрният предприемачески процес

и

на

държавите,

икономическите

с

кризи,

„Кондратиева”

обхваща инвестиционния процес в

стратегия на икономиката, със създаване на нови

предприятието.

работни места.

4) Аграрното
България
134

В резултат на появата и функционирането

по изграждането на предприятия и се
всичко

регионалната

политика на страната.

се

разглежда като специфичен процес
преди

и

предприемачество
зависимо

На

микро

равнище

приносът

на

от

предприемачеството се състои в иновативните

функционирането на ОСП на ЕС,

промени, проявите на творчество, координацията

http://nauka.bg
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на ресурсите, използване на нови рационални

естествените ресурси, основно на земята. За

форми на организация, откриване и използване на

България това е изключително важно, тъй като в

нови икономически възможности, производство на

земеделието се произвежда 13-15% от БВП.

нови продукти и услуги. Предприемачеството
може

да

бъде

фактор

и

за

Предприемаческата инициатива, основана

повишаване

на частната собственост, съчетана с ресурсова

производителността на труда, в резултат на

осигуреност, се реализира в най-висока степен

подобрената организация на производството или

чрез създаване на малък бизнес.

внедряване на нови технологии. То способства за

Освен наличието на икономическа база за

адекватното реагиране спрямо измененията в

предприемачество,

обкръжаващата среда не като защитни действия, а

собствеността

като промяна във функционирането на фирмата,

финансови, материални и човешки ресурси, е

като фактор за нейното динамично развитие.

необходима и подходяща среда в страната.

От

социална

гледна

точка

предприемачеството се е превърнало в ценност на

и

свързана

с

единство

управлението,

с

на

наличните

Компонентите на тази среда са следните:


Държавна

подкрепа

на

нашето време, тъй като съдейства за свободното

предприемачеството в селските райони –

развитие на обществото, реализира процесите на

чрез създаването на държавни институции,

индивидуализация

обучение

на

отделната

личност

и

преобразява обществената структура.
Посочените

предимства

са

на

предприемачите

и

информационна подкрепа;
обективни



Наличие на подходяща законова

причини, които налагат в края на ХХ век редица

уредба, която да акцентира не само върху

теоретици

типичните предприемачески функции, но и

да

предприемачество

преосмислят
и

феномена

неговото

значение

за

просперитета на националните икономики.
В

съвременните

върху

регламентацията

на

цялостната

стопанска система;
условия



Наличие на информационна система

предприемаческата дейност се свързва най-често с

за разширяване на достъпа до изследванията,

високотехнологичните

иновациите, информационните технологии и

компютъризация,
съобщения

и

информационни
други.

земеделието

с

характер

своето

на

дейности
На

технологии,

другия

традиционния

–
полюс

е

консервативен

производство.

Но

тази

представа е доста остаряла – съвременното
земеделие предлага широки

възможности за

обучението;

насочен

Наличие

на

към

предприемачеството

в

финансов

ресурс,

подкрепа

на

земеделски

и

неземедлски дейности в селските райони;


Пазарни интервенции на държавата с

активно новаторско поведение, ако не в областта

цел стабилизиране цените на аграрните

на принципно новите продукти, то в новите

продукти на приемливи за производителите

методи

и потребителите нива и частични гаранции
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за

производство

и

запазване

на

ИКОНОМИКА
Развитието на селските райони само по себе

по инвестиционни кредити; Стимулиране
производството

на

аграрни

стоки

чрез

си е многопластов, многофакторен, с много
участници феномен. Административната власт с

подходяща данъчно-нормативна среда;
предприемачески

нейните отговорности, приоритети, възможности

асоциации и превръщането им в партньор на

за избор при разработване и реализиране на

държавната администрация и ръководство

политики е централен фактор в това развитие.

чрез активно участие при подготовка на

Икономическият растеж, създаването на нови

законопроекти и други нормативни актове,

работни места, ръководството в използването на

промените на стандартите и организацията

технологиите по опазване на околната среда, по-

на издаването на сертификати.

бързото достигане на финансовите средства до



Създаване

на

Част от посочените елементи на средата

земеделските стопани и техните семейства, както и
издръжката и просперитета на всички съставни

липсват, а някои от тях са в процес на създаване.
Най-големият проблем в аграрната сфера на

части на селските общности са немислими без

съвременния етап е липсата на обща стратегия при

активното участие на местната администрация.

нормативното формиране на компонентите на

Това създава неотменима потребност от анализ на

средата.

предпоставките и пречките за реализиране на

България

осъществява

социално-

икономическа политика, която е насочена към

достатъчно

силни

местни

управленски

инициативи14.
Националната

развитие на ефективна и конкурентна икономика и

стратегия

за

регионално

пълноценна интеграция в европейските структури.

развитие (НСРР) за периода 2005-2015 г. е

Политиката

основният

за

регионално

развитие,

която

документ

за

определяне

на

придобива все по-голямо значение, е част от тази

дългосрочните цели и приоритети на регионалната

политика.

политика на страната. Тя дава стратегическите

Политиката за развитие на селските райони

направления и равнища на регионалната политика

е от жизнено важно значение, като се има предвид,

и представлява отправна точка за придобиване и

че в тях живее над 56 % от населението на 27-те

разпределение на помощта от ЕС при изпълнение

страни от Европейския съюз (ЕС) и че те

на програмите, отнасящи се до регионалното

представляват 91 % от неговата територия.

развитие. Това е от изключително голямо значение

Същото важи и за България.

за развитието на аграрното предприемачество, тъй

Местната власт с нейните отговорности,
приоритети,

възможности

разработване и

за

избор

при

реализиране на политики

136
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финансови

средства

са

необходими

на

е

централен фактор в развитието на селските
райони.

като именно тези помощи от ЕС във вид на

14

Юлияна Благоева-Яркова, Румяна Грозева, Младен
Хаинбоазки , Mестната администрация в селските райони:
потенциал и предизвикателства в условията на новата
парадигма на развитие.

10

ИКОНОМИКА
предприемачите за осъществяване на тяхната

администрации

дейност.

текущата си дейност, но не разполагат със

Регионалната политика е една от най-

получават

средства

само

за

собствени финансови ресурси за реализация на

динамичните сфери на развитие в България през

областните планове за регионално

последните

е

Формирането на приходите на общините е твърде

нормативна база и институционална структура,

централизиран процес и като цяло приходите са

натрупан е опит в процеса на планиране и

ограничени като количество. Поради тази причина

координация между отделните сектори. Увеличава

местните власти се оценяват като не особено

се разбирането за потребността от партньорството

надежден партньор при съфинансирането на

с неправителствените организации и реалния

проекти

сектор.

инструменти, а в бъдеще – и чрез структурните

няколко

години.

Създадена

Едно от постиженията на регионалната

чрез

предприсъединителните

фондове.

политика през последните години е осъщественият

Целите

на

регионалната

интензивен процес на планиране, благодарение на

България,

който администрацията на всички нива и нейните

предприемачеството са:

партньори развиват нова “култура на планиране”.

развитие.



които

засягат

политика

развитието

на
на

Подобряване ефективността на публичните

Изготвят се стратегии и планове за развитие на

инвестиции от български и чуждестранни

различни нива (местно, областно, регионално),

финансови

обобщени в Националния план за развитие. Чрез

междусекторната координация;

изготвянето на тези стратегии и планове всеки
един

предприемач

планира

дейността



институции,

както

и

Отговаряне на изискванията за ползване на

си,

предприсъединителните

инструменти

за

необходимите ресурси (финансови, трудови и

социално-икономическо

сближаване

и

други) и евентуални пазари, на които да реализира

присъединяване

страната

продукцията си.

Европейския съюз.

Мониторингът и оценката се сблъскват не

на

към

Очакваните резултати от провеждането на

само и дори не толкова с организационни

политиката

за

ограничения, колкото с липса на информация за

намаляване

различията

планираните и осъществените действия, както и с

Европейския съюз,

липса на знания, умения и опит за нейното

регионалните различия, което е в интерес както на

използване. Сравнително слабо е разпространена

по-бедните региони, така и на големите градове;

практиката за предварителна оценка на плановите

стимулиране на икономиката и повишаване на

и

БВП; овладяване на миграционните процеси;

програмни

документи,

по-специално

по

методиките, използвани в ЕС.

разкриване

Районите за планиране не разполагат със
собствени

финансови

ресурси.

Областните

на

регионалното

развитие

между

България

са
и

намаляване на вътрешно

нови

работни

места;

предотвратяване на урбанизационните проблеми в
големите градове. Всички тези очаквани резултати
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са насочени към подобряване на живота в селските

инвестиционното

райони, което е редпоставка за развитие на

изграждане на инфраструктурите;

предприемаческа дейност.

България е страна, която от скоро е членка

Приоритетите

осъществяване

и

на

на ЕС. Все още страната ни се старае да изпълни

националната политика за регионално развитие,

всички изисквания на Общността и да бъде

отнасящи се до развитие на предприемаческата

третирана като пълноправен член. Този процес

дейност са:

протича бавно и с доста трудности, ето защо



за

проектиране

Създаване на предпоставки за преодоляване

трябва

на

политика, която да е съсредоточена в развитието

съществуващите

различия

между

Ефективно

използване

предприсъединителните

инструменти

на

земеделски и неземеделски дейности.
В същото положение като България е била
и Полша, но там регионалната политика на

основа

и

страната е била насочена към развитието на

управление с акцент върху районите за

предприемачеството в селските райони още в

планиране.

първите

Могат да бъдат формулирани три основни

страната към ЕС (през 2004 година)15.

за

на

регионалното

дейност

Осигуряване

на

хармонизирана

в

планиране

областта

на

нормативната
с

Изграждане

на

след

присъединяването

на

на

многофункционалното

селско

база,

развитие, средство за превръщане на полските

европейското

селски райони в по- привлекателни места за
пребиваване и работа. Проведено е изследване

институционален

и

върху 76 специално избрани села в Полша, чиито

административен капацитет за провеждане

социално-

на регионалната политика и усвояването на

представителни за селските райони в цялата

предприсъединителните

инструменти

на

страна.

Европейския

впоследствие

на

съюз

и

икономически

характеристики

са

В резултат на изследването са регистрирани

структурните фондове и Кохезионния фонд

638

;

функционират в селските райони и чийто среден

Междуведомствена

координация

и

взаимодействие с местните и регионални
власти

за

осигуряване

на

ефективно

използване на средствата и осигуряване на
138

години

Развитието на селското предприемачество е
присъщо

законодателство;



регионална

във всички негови разновидности като бизнес със

регионалната политика:



успешна

Изграждане на надеждна информационна

направления


изгради

на

Европейския съюз ;


се

на селските райони и предприемаческата дейност

отделните региони в страната;


да
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действащи

стопански

субекти,

които

брой за едно село е малко над осем. Най – голям
15

Хмелински П., Агнешка Отловска, Развитие на
предприемачеството в селските райони в първите години
след присъединяването на Полша към ЕС, Институт по
икономика на селското стопанство и хранителната
промишленост, Национален изследователски институт –
Варшава, Полша.
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ИКОНОМИКА
брой субекти, действащи в едно село, е 44, но в две

особено, които са свързани с назначаването на

от изследваните села не е установена нито една

работници.

неземеделска стопанска дейност.

Общественото възприемане на действията в

След провеждането на това изследване са

рамките

на

структурните

програми,

установени някои закономерности и са направени

съфинансирани от ЕС е положително, макар че

съответните изводи. Вижда се, че неземеделската

предлаганата помощ се смята за недостъпна за

стопанска дейност е важен елемент, стимулиращ

средностатистическия

икономическото

бюрократични

развитие

и

смекчаващ

гражданин

причини.

Във

по

връзка с това

последиците от пазарната трансформация, тъй

средствата за започване на нова дейност са главно

като постъпленията от нея съставляват значителен

от

дял от бюджета на домакинствата в селските

предприемачите и техните семейства, частни

райони. За да бъде успешна тази дейност не е

заеми, а в най-малка степен банкови кредити и

необходимо да се умножават профилите на

помощни средства. Липсата на средства е най-

действащите стопански субекти. Иновативността,

голямата бариера за развитие на предприемачество

неповторимостта

на село.

при

разкриването

на

собствени

ресурси

(спестявания)

на

неселскостопанската дейност са ключът към

Главна роля в активизирането на селските

успешния бизнес. Важно условие за развитието на

райони трябва да бъде отредена на общината,

предприемачеството

на

която е длъжна активно да подкрепя жителите на

курсове,

селото чрез обучение и консултации как да се

уменията

на

е

усъвършенстването

предприемачите,

чрез

обучения, работни срещи и други форми на

справят

образоването на селското население.

основаването на фирма и развиването на стопанска

Изграждането на различните структури на
неземеделска стопанска дейност, зависи не само от
местните

и

пречки

при

начините за получаването на средства за тази цел.
Трябва да се обърне внимание на все по-

фактори.

често срещащото се явление за инвестиране на

Информационната кампания за възможностите за

пари, припечелени в чужбина, в създаването на

получаването на средства от помощните фондове,

собствено предприятие в родното село. Такава

както и самите процедури са твърде сложни за

ситуация се наблюдава в малко над 10% от селата,

жителите на селските райони. Те обаче не

макар

предприемат никакви действия в тази посока,

либерализиране на разпоредбите, свързани с

обезкуражени

на

пазара на труда в страните от „стария” ЕС спрямо

процедурите, липсата на конкретни звена за

работниците от новите членове на съюза и

техническа помощ при кандидатстването и от

увеличената

високите разходи по развиването на дейност,

мащабът на това явление в бъдеще може да се

от

регионални

бюрократичните

дейност, а също и какви са възможностите и

факторите от национален мащаб, но преди всичко
от

с

бюрократичността

че

в

резултат

миграция

с

на

цел

прогресивното

припечелване,

увеличи. Освен това инвестирането в стопанска
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На фона на всичко, казано до тук, можем

дейност на средства, които са припечелени по
време на работа в чужбина, много често дава като
резултат

нови

работни

места

за

да направим следните изводи:
1) Политиката за развитие на селските

селското

население и стимулира местната икономика с

райони

е

от

жизнено

важно

външен капитал.

значение, поради високия процент на
живеещите там хора (около 67 %);

Една от най-големите заплахи за развитието
сложните

2) Най-големият проблем в аграрната

процедури по основаването на фирма, строгата

сфера на съвременния етап е липсата

фискална

на обща стратегия при нормативното

на

селското

предприемачество

политика

агробизнеса,

на

както

и

са

държавата

спрямо

трудностите

формиране

при

компонентите

на

средата;

получаването на външни средства за започване и

3) Местната

развиване на малкия и среден бизнес.

власт

с

отговорности,

Най-важните фактори, влияещи индиректно
върху активизирането на селските райони са

възможности

информационно-образователните

разработване

дейности

на

на

нейните
приоритети,

за
и

избор

при

реализиране

на

и

политики е централен фактор в

неправителствените организации. Тези дейности

развитието на селските райони, на

трябва да въздействат върху равнището на знание

селското

на населението и мащаба на инвестициите в

предприемачество;

общината,

местните

институции,

обществено-техническата

а

също

инфраструктура,

направеното

изследване

3. Особености на предприемачеството в
сферата на алтернативния туризъм

на

състоянието на селските райони в Полша и
съответно възможностите за развитие на аграрно
предприемачество в тях, може ясно да се види, че
съществува сходство с положението в България. И
двете страни се опитват да подобрят състоянието
на селските си райони, да повишат стандарта на
живот в тях и да ги направят привлекателно място
за инвестиции. Това би било невъзможно без
финансовата подкрепа на ЕС, тъй като и България,
и Полша са страни, чието икономическо развитие
е нестабилно и не се отделят достатъчно средства
за стимулиране на предприемаческата дейност (в
частност аграрното предприемачество).
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аграрното

в

изграждането на селски пътни артерии.
След

и

Успешното предприемаческо мениджиране
в туризма се свързва със създаване, оцеляване и
развитие

на

малки

и

средни

предприятия,

възникнали на базата на бизнес идея, провокирана
от незадоволеното пазарно търсене.
Малките и средните предприятия в туризма
реално

са

структурирани
професионални

гъвкави
на

стопански

базата

познания

на
и

форми,

личните
умения

и
на

предприемачите собственици. За това е нормално
в сферата на услугите , свързани с индустрията на
свободното време , често да се среща явлението
14

ИКОНОМИКА
собственик

заедно.

неселскостопански дейности – занаяти, селски

Професионалистите извървели пътя на личното си

туризъм, а в областта на селския туризъм са заети

и професионално образование и квалификация да

около 370 собственици и едва 290 се занимават с

поемат риска за осъществяването на собствена

местни занаяти.

бизнес

и

персонал

да

инициатива.

работят

Предимствата

на

Под „предприемачество в алтернативен

управляваните от добре подготвени предприемачи

туризъм” дефинираме частната инициатива на

МСП се свързват с предпоставките, които дават

жители на селата или градовете, която се

гъвкавият подход с ориентиране на бизнеса към

базира

най - актуалните бизнес потребности на конкретни

туристически

целеви групи от пазара. Новаторският подход,

посредством регистрация на малки и средни

неголемите

предприятия.

капиталовложения

в

бизнеса,

на

локални

за

ресурси

селския

и

се

Подобна

район

реализира

предприемаческа

дисциплинирания работещ екип, заинтересован от

дейност генерира незначителна част от общите

общия успех на малката фирма, прави тази

доходи от туризма в страната и по тази причина

структура по устойчива и по- лесно адаптивна към

обикновено се развива като допълнителна

променливите бизнес условия в това число и в

заетост (и съответно носи допълнителен доход)

условия на криза.

към аграрната предприемаческа дейност в

Предприемачеството в туризма е свързано с
разработването на бизнес идея, за организиране на
туристическо
дейност

в

обслужване
рамките

или
на

допълнителна
алтернативното

туристическо предлагане. Заданието изисква да се
представи

концепция,

като

предприемаческа

селските райони.
Необходимите условия за развитие на
селския туризъм могат да се систематизират
накратко по следния начин:


наличие

на

субектите,

координация

предлагащи

между

селски

и

инициатива за представяне на определен вид

екологичен туризъм и институциите,

услуги за задоволяване на потребностите на

регулиращи процесите в сферата на

конкретна

туризма.

група

туристи.

За

идея

нуждите

разработката

на

такава

е

проучването

на

съществуващите

за

Липсата

на

подобна

необходимо

координация води до невъзможност

фактори

и

за сътрудничество между райони

условия на пазарната среда, на конкуренцията в

богати на природни, културни и

избрания сектор на туристическо предлагане.

исторически

Селският туризъм като разновидност на
туризма

и

специфична

предприемаческа

разработване

дадености
на

за

дестинации,

изграждане на инфраструктура и

неземеделска дейност в селските райони, макар и с

финансиране.

широко присъствие, е нов подсектор за България.

координация

Около 26 % от жителите на селските райони

недостатъчна информация за анализ

допълват

на икономическия принос и влияние

доходите

си

от

алтернативни

Отсъствието
е

причина

на
за
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на

селския

туризъм

върху

механизми, маркетинг, реклама и

регионалния икономически растеж.


Необходимост

от

съгласуваност

синергия

между

др.).
и

различните

рекламна дейност за повишаване

чуждестранни фондове и програми,

търсенето на туристическите услуги

финансиращипроекти от местно и

в селските местности на района.

регионално ниво. Това условие е



изключително

случаи

селските

сдружения

срещат

регионалните
проблем

при

райони

предприемаческите

е
и

се

пазарните

ниши

демографски

подчертават Петров16 и Николова и Линкова17 от

показатели на района. Към тях се

съществено значение за развитието на селския

отнасят

млада

туризъм са уникалните и атрактивни ресурси,

населението,

които карат всеки турист да идентифицира тяхната

относително
на

структура

региона.

за

Наличие

добри

в

разкрият

алтернативен

на

туризъм

да

активизиране на местното население.

Както

локализация.
В

на

тази

връзка

при

изграждането

на

населението в селските райони.

алтернативен туристически обект в определен

Добро състояние на социалната,

район е необходимо да се идентифицира пазарната

техническата

ниша, към която ще бъде насочен бизнеса. В

и

пътната

съгласие с някои автори18 можем да посочим

инфраструктура;
Наличие

на

подходяща

психологическа
земеделските

нагласа
производители

развитие на алтернативния туризъм в определен

и

регион. Те се свеждат до следните основни
процедури:

на

алтернативния

1. Идентифициране на уникалните ресурси на

като

печеливша

региона, което не съществува на друго

възприемане
туризъм

етапите при разкриване на пазарната ниша за

на

жителите на селските райони за

място;

предприемаческа дейност;
Добро равнище на квалификация и

2. Оценка качествата на уникалността като

обучение на кадрите. Необходимо е

туристически ресурс. Освен на ниво частен

кадрите

инвеститор тази задача може да се изпълни

заети

в

алтернативния

туризъм да имат познания по чужди
езици, култура на обслужването и
познания
142

посочено

повечето

образователна



всичко

важно за развитие на алтернативния туризъм в

сравнително висока гъстота и висока



Освен

изключително важно, тъй като в

структура



Добре развита информационна и
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по

основните

бизнес

16

Петров, И. Формиране на комплексни регионални
туристически продукти в България, Проблеми на
географията, 2005, №3-4
17
Николова,М.,М.Линкова, Бариери пред развитието на
селския туризъм в България, Сп.Диалог,5,2009,стр.19
18
Пак там

16

ИКОНОМИКА
от

общината

с

цел

да

разполага

с

необходимостта от прилагане предимно на

информация за възможностите на региона

ендогенен

да привлекат инвеститори в сферата на

регионите.

алтернативния туризъм. Добре е да се
оцени

възможността

атракция

да

на

развитието

на

Следва да подчертаем, че въпреки големите
възможности на алтернативния туризъм за
съживяване на селската икономика, на него не

туристи годишно, които ще допринесат не

трябва да гледаме като на единствен фактор за

само

решаване на сложните социално-икономически

приходи,

определен

в

брой

за

осигури

уникалната

подход

но

и

печалба

на

предприемачите.
3. Набавяне

проблеми

или

изграждане

на

допълнителните условия, необходими за
развитието на алтернативния туризъм – в

II.

туристопоток,

който

да

гарантира печеливш бизнес;
5. Функциониране

на

изградените

предприемачески структури в сферата на
туризма

като

пазарни

субекти.

Конкурентният европейски пазар поставя
пред

българските

предизвикателството

предприемачи
да

бъдат

пазарно

ориентирани и да използват оптимално
своите

ресурси

подходящата
предлагания

като

да

прилагат

диверсификация
туристически

продукт.

на
В

пазарните действия на предприемачите
важна част заемат популяризацията на
дейността и рекламата.

и

като

Състояние и насоки за развитие на
Добруджа.

1. Икономическа характеристика на региона
на Добруджа.

алтернативен туризъм, за да се разчита на
непрекъснат

райони

алтернативен туризъм в района на

леглова база и др.
на селски, екологичен, исторически и друг

селските

инструмент за локално устойчиво развитие.

т.ч. техническа и социална инфраструктура,
4. Стремеж да се комбинират различни форми

на

Средната надморска височина на Добруджа
е около 230 метра. Почвите й са богати на
хранителни вещества и минерални елементи, като
преобладават карбонатните черноземи. Климата и
е умерен, подходящ за развитие на аграрна
дейност. Това е предопределящо Добруджа да се
приема-предимно,

като земеделски

район. В

нейната българска част се отглеждат най-вече
зърнени и технически култури, а в северната и
част има благоприятни условия за развитие и на
лозарство и овощарство. Нашата цел е да
разгледаме Добруджа, не само, като земеделски
район,

а да се опитаме да разкрием нейните

възможности, като територия на която може да се
развиват алтернативни видове туризъм.

и

Българската част на Добруджа ( така

финансова подкрепа от местните власти. То

наречената Южна Добруджа) се характеризира с

произтича

ниска брегова ивица и със слабо хълмиста земя.

6. Осигуряване

на
от

институционална
разбирането

за
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Образувана е от равнинно източно плато и

22820 хил.дка. Предимно се отглеждат зърнено-

хълмиста западна част. Териториално Добруджа се

житни култури: пшеница, ечемик и царевица.

намира

(обхваща

Според направени агрономически изследвания21-

единствено - община Аксаково), цялата Добричка

района е подходящ и за отглеждане на лозя,

област (включваща осем общини и 6 града) и

кайсии, домати, краставици и др. Поради този

Област

факт в този селски район се намират едни от най-

в

3

области:

Силистра

Варненска

(включваща-

гр.Силистра,

Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница, Ситово и

големите

Кайнарджа).

зеленчукопроизводство. От икономическа гледна

В настоящата студия ще разгледаме и
анализираме
включени

по-отделно
в

акцентираме

района
-

отделните
на

основно

общини

Добруджа,
на

проблема

като
за

подобряване на качеството на живот в селските
райони чрез насърчаване

и разнообразяване на

в

област

Варна

оранжерии

за

точка, това е добра предпоставка за създаване на
заетост, осигуряване на доходи и получаване на
прясна оранжерийна продукция. Съществуващите
преди 1995 година лозя в района са в недобро
състояние, не са подновени с млади лози и не
плододават.

тяхната неземеделска дейност.

В пряка връзка с ос 3 на Програмата за

2. Икономическо и стопанско развитие
на община Аксаково, развитие на алтернативен
туризъм в района.

развитие на Селските райони, с цел подобряване
на качеството на живот

и насърчаване на

разнообразието в икономиката на селата, в община
Аксаково са създадени и функционират частни

Община Аксаково се намира в източната

фирми за производство на мебели, стъклени

част на Дунавската равнина. Населението и е

изделия,

18 53819 от които 57,9 % са в трудоспособна

производство на пчелни продукти, като мед,

възраст, 20,2 % са в под трудоспособна и 21,9 % са

прополис, пчелен прашец и др. В община

в над трудоспособна възраст. Към тази община

Аксаково,

принадлежат 23 села. С най-голям брой жители в

комплекса в селата Слънчево и Любен Каравелово

района

и 1 птицекомбинат

са:

Аксаково-7632,

Игнатиево-4215,

перилни

и

почистващи

функционират

и

в

2
село

препарати,

свиневъдни
Слънчево.

Кичево-1099, Любен Каравелово-1561, Въглен

Предимство на тези села е близостта до град Варна

1017, Слънчево -832. С най-малък брой жители са

и магистрала “Хемус”, както и по-големия брой

селата: Припек- 115 и Радево- 68. Община

трудоспособно население в тях. Това се важни

Аксаково е разположена на територия от 472 кв.

предпоставки за развитие на предприемаческа

км. и се отличава с добре развито селско

дейност

стопанство.

конкурентоспособност.

Преобладаващата

част

от

и

повишаване

на

тяхната

обработваемата земя са ниви, които възлизат на
20

19

http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Varna/Aksakovo/bg. -

Население на Община Аксаково към 01.01.2011
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Изследванията са изведи от фирма “Агроном”ЕООДгр.Добрич
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ИКОНОМИКА
Сред неземеделските дейности с най-висок

тези къщи предлагат е добро, цените са ниски и

относителен дял в община Аксаково е развитие на

варират в диапазон от 15 до 25 лв. на вечер за

алтернативен туризъм. В района съществуват села

легло. Развитието на селски туризъм в региона

в които успешно функционират къщи за гости и

осигурява подобряване на качеството на живот в

комплекси за отдих. Тези села са : Генерал

тези села и се базира на част от природните

Катранджиево,

забележителности , посочени в таблица 1.

Осеново,

Долище,

Орешак и

Куманово. Нивото на туристически продукт, който

Таблица 1
Природни забележителности и паметници на културата в района на Община Аксаково
Природни, архитектурни и

Кратка характеристика

културни забележителности

Развитие на Селски
туризъм

на конкретните обекти

Къщи за гости:
1.

Природен

парк

Защитена местност, от каменни
колони с височина до 10 м., с

“Побити камъни”

форма на цилиндри или конуси,
различни по форма и големина

ОсеновоКъща за гости
“ Холидей парк “Вива”

скални блокове и множество
каменни късове.
2.

Местността “Батова”

Горски дъбов масив, от които
по-голямата

част

попада

границите

на

общината.

Ежегодно

в

местността

в
се

В селата:
-Долище-Комплекс

за

гости-

“Трите воденици”

организират събори за надпяване
и надиграване.

-Орешак –Къща за гости
“Лавандулова Къща”

3.

Природен
“Златни пясъци”,

парк

Една трета от парка се намира на

- Куманово- Къща за гости-

територията

Мираж

на

община

Аксаково и заема площ от 130
ха.

-Генерал Кантарджиево- Къща
за гости “Пролет”

http://nauka.bg
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В

района

на

община

доразвие

Аксаково-

алтернативни

видове туризъм.

съществуват малък брой Къщи за гости и

 Района се характеризира с
достъпни пакетни цени на
туристическия пакет за почивка в
къща за гости, които съпоставени
с цените за планинските райони
са
много
по
ниски
и
благоприятстващи развитието на
алтернативния туризъм в района.

комплекси за отдих на туристи. Цените за една
нощувка на човек в Комплекса за гости ”Трите
воденици” в село Долище, варират в диапазон
от 20 до 40 лв. Като за по-големи групи (над 6
човека) има отстъпка от цената.

тези

Някой от

къщите за гости се отдават изцяло под наем с
цел пребиваване без домакини по време на
почивката, такава е например: Къща за гости
“Пролет”- село Генерал Кантарджиево. Тези
къщи разполагат с по-голяма леглова

база

(над 7 легла) и цената на вечер за наемане на

3.

Община Аксаково и

и

стопанско

развитие на област Добрич. Алтернативен
туризъм в селските райони на областта.
Област Добрич включва-215 населени

цялата къща е в рамките на 150-200 лв. Като
цяло, съпоставяйки

Икономическо

места и осем общини- Балчик, Генерал

другите общини в района на Добруджа-можем

Тошево,

да заключим, че:

Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. С цел да

 С цел подобряване на качеството
на живот в Община Аксаково и
насърчаване на разнообразните

пропуснем

икономически

община,

някой

от

характеристики

гр.Добрич,
по-важните
за

нашия

анализ ще разгледаме тези общини по отделно.

дейности в нея са създадени и

Община Балчик включва 23 населени

функционират множество частни

места с основен градски център град Балчик с

производствени и преработващи
фирми, който осигуряват доход
на голяма част от населението в
общината.
 Селският и екологичния туризъм
не

са

развити

в

достатъчна

степен и в бъдеще базирайки се
на природните забележителности
на района, общината би могла да
146
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население от 12 32222 човека. Този град

се

отличава от другите градове в Добричка
област

по

непосредствено

това,

че

е

разположен

до самото крайбрежие

в

непосредствена близост до морето. В община
Балчик има изчезващи села с брой на
населението в тях от 5 човека-село Брястово23,
22

http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Balchik/BalchikПреброяване на населението към 01.01.2011г.
23
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Balchik/Bryastovo
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но в нея съществуват и добре функциониращи

развитие в общината има морският и селски

села някой от тях с курортен статут, като

туризъм, основно в района на Балчик, Кранево,

Кранево с население от 1033 човека и Тузлата,

Тузлата и село Соколово, което се дължи на

другите по-големи села в Общината са:

Природните забележителности и паметници на

Сенокос-678 жители и Гурково -579 жители.

културата

Като цяло тази община е със застаряващо и

представени в таблица 2.

постоянно

намаляващо

население.

в

района

на

Община

Балчик

Добро

Таблица 2
Природни забележителности и паметници на културата в района на Община Балчик
Природни, архитектурни и
културни забележителности

Кратка характеристика

Развитие на Селски
туризъм

на конкретните обекти

Къщи за гости:
На обща площ от 65 дка се

 “Наташа”, “Стела”,

ботаническата градина в

отглеждат

 “Ехо", “Детелина”,

Балчик

растения с голямо разнообразие



от цветове и форми. Дворецът е

 “Кати”, Акроза”,

бившата лятна резиденция на

 “Железови”,

румънската

 “Дивия орех”, “

1.

Двореца

и

около

2000

кралица

вида

Мария.

“Цонко”, “Ели”,

Ежегодно той е посещаван от

 “Романтика”,

хиляди

и

 “Величкови”,

български туристи, любители на

 “Guest House”

красивата флора и фауна.

 “Sveta Marina”

чуждестранни

 -“Янакиеви” и др.
2. Местността

„Тузлата”

Местността

"Тузлата"

се

В района са изградени лечебни

характеризира с ползване на

санаториуми

лечебни

рехабилитация.

свойства

на

минералните води и лечебната
кал.

Къщи

за

за

гости

лечение

в

и

село

24

Соколово :
 “Нолан” и “Тара”

3.

24

Природен

резерват

Красив

природен

резерват

с

Къщи за гости в село Кранево25:

http://holidaylettinginbulgaria.com/pochivka_na_more_selo_sokolovo.php

http://nauka.bg
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"Балтата"

площ от 183, 2 ха., в близост до

 “Романтика”

известния и зад пределите на

 “Жени” и “Гери”

България туристически курорт

 “Калинка”и “Мано”

“Албена” и землището на село

 “Искра”и “Анкор”

Кранево.

 “Росица" и др.
село Църква26:
 “Дейман" и “Тони”

25
26
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Алтернативните
Развитието

на

селски

туризъм

е

сравнително нов вид дейност за Североизточна
става

утвърждава,

все

по-популярен

като

и

възможност

туризъм,

който могат да се развиват в Община Балчик
са основно:
 Лагерен и Ваканционен в гр. Балчик и

България, въпреки това този вид алтернативен
туризъм

видовете

се

село Кранево

за

 Научно-опознавателен

–

разнообразяване на неземеделската дейност и

Ботаническата градина и двореца в

създаване

Балчик

на

допълнителни

доходи

на

населението в селските райони. Предлаганите

 екологичен

къщи за гости в Община Балчик са предимно в

резерват

селата Кранево, Църква, Соколово и вилната

“Албена”27

туризъм

Балтата,

-в

природен

край

курорта

 селски туризъм – в село Църква и село

зона на град Балчик. От проучването, което

Соколово

направихме за този район стигнахме до
следните изводи:
 Къщите за гости се строят- предимно
като инвестиция. Обхващат райони в
съседство до плажната ивица на Черно
Море, в близост до гр. Балчик, село
Кранево, курортите Албена и Тузлата.

самостоятелно,

а

не

(Северна Добруджа) в по-големите й градове
се развива основно, не земеделие и туризъм, а
лека промишленост. В Констанца и в другите
крайморски градове на страната много добре

 По-голямата част от Къщите за гости са
обособени

За съпоставка в Румънската част на Добруджа

в

се

развива

дейности.

риболовът

и

Българското

пристанищните
крайбрежие

на

Комплекси за отдих. Съставени са от 3

Добруджа, освен рибовъдство и мидодобив ( в

до 4 спални и голям кухненски тракт.

местността

Предлагат се в повечето случай целите

значителен туристически потенциал. Той може

за

Имат

да се установи и в община Каварна, базиран на

леглова база от минимум 6 легла

нейните природни, архитектурни и културни

максимум 8. Цените на които се

забележителности, представени в Таблица 3.

самостоятелно

предлага

цялата

ползване.

къща

варират

до

Каварна)

има

в

диапазон от 100 до 140 лв. на вечер.
Нощувката за един човек на вечер е в
порядъка от 20 до 30 лв.

Дълбока-

27

Не се спираме на курорта “Албена”, защото той е един от
най-добре функциониращите курорти в България за
конвенционален( класически) тип туризъм и не представлява
интерес за нашето изследване, насочено основно към
алтернативни видове туризъм.
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Населението на Каварна е 11 445 души. Общината включва 23 населени места, в това число и
един курорт-Русалка. Най-големите села в района на Община Каварна са: Българево с 1490 жители,
Септемврийци с 543 жители и Белгун с 43528 жители. И в тази община има изчезващи села и се
наблюдава демографския срив – населението е силно застаряващо, изключение прави единствено
гр. Каварна и село Българево. Изчезващи са селата: Иречек с 26 човека, Крупен с 46 жителя и
Травник с 49 души29.

Таблица 3
Природни забележителности и паметници на културата в района на Община Каварна

Кратка характеристика

Природни, архитектурни
и културни

Развитие на Селски
туризъм

на конкретните обекти

забележителности

Къщи за гости и
комплекси за отдих:

1.Природно-

Красив природен резерват

археологическия

с

резерват „Калиакра”

пределите на България -

известния

и

зад

Къщи за гости в село
Българево30:

Нос Калиакра, съставен от

 “Калиакра”

стръмни скали, които се

 “Матилда”, “

спускат 70 метра надолу

 “Ваня”

към морето.

 “Дейвис”
 ”Роза”

2.

Местностите

„Икантълъка”
Русалка.

– Те

са

предпоставка

за

и бързото и добро развитие
на туризма на територията
на

Община

Местността
превърната

Каварна.
Русалка

в

Къщи за гости в село
Иречек:
 Вила “Иречек”

е Село Вранино:

курортно

 Къща “Вранино”

28

http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Kavarna/Belgun- преброяване на населението към 01.01.2007г.
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Kavarna/Irechek, Крупен, Травник
30
http://holidaylettinginbulgaria.com/pochivka_na_more_selo_balgarevo.php
29
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селище със съдействието Село Божурец:
на французи преди повече
от 4 десетолетия.

 “Ана -Мария”

3.Природо-

Той се намира край с. Село Камен Бряг31:

археологически

Камен бряг има множество

резервати “Яйлата”

естествени и изкуствено
дооформени пещери – едни
от най-богатите части на
известните Добруджански
пещерни градове – колонии
и скатове.

 “Трите кестена”
 “Яйла”
 “Къщата на
Валентин”
Село Топола:
 Вила “Ралица”
 “Божурец”
Село Горун:
 Къща ”Тери”

31

http://pochivka.bg/

http://nauka.bg
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В община Каварна се намира известният
и зад пределите на България курорт - Русалка,
наричан

от

французите,

почиващи

по

българското Черноморие – Френската ревиера.

световно

известни

и

носят

приходи

от

туристическа дейност за страната ни, освен
това те са включени, като защитени земи по
Проект- “Натура 2000”.

Положително през последните 10 години

е

В района на Община Каварна с успех

зараждането

и

може да се развиват следните алтернативни

екологичен
Вранино,

и

развитието

туризъм
Иречек,

в

на

селски

селата

Камен

Българево,

бряг,

Топола,

Божурец и Горун. Най-многобройни са къщите
за гости в село Българево, като цените варират
в диапазон от 120 до 180 лв. за цяла къща, а за
нощувка на 1 човек на вечер- цената е 20 -25
лв. От икономическа гледна точка е важно да
отбележим, че част от къщите предвидени за
гости не успяват да функционират добре и
вече се продават, а други са построени с цел
инвестиция и продажба- такива къщи има в
много от селата на Община Каварна, като

видове туризъм:
 Селски

и

Българево,

ваканционен

в

Камен

Топола

Бряг,

селата:
и

Божурец;
 Научно-опознавателен
природно

туризъм

археологически

в

резервати

“Яйлата” и “Калиакра”
 Културен

туризъм-

Етнографски

комплекс, нос Чиракман
 Пещерен

туризъм

–

множеството

пещерите край брега на Черно море.

пример можем да посочим село :Топола,

В

Българево и Камен Бряг. Цените при продажба

функционират

на двуетажна къща с 3 спални варират в

инвеститори, което може да се обясни с

диапазон от 72 до 140 хил. евро.

част от природните забележителности на

Забележителни

за региона

на

град

Каварна и град Шабла са античният и
средновековен град и крепост-археологически
и природен резерват “Калиакра” разположен
на нос Калиакра, най-старият действащ фар на
Черно море в гр. Шабла, природен резервати
“Яйлата”,

Дуранкулашкото

и

Шабленско

езеро, където са открити едни от най-старите
каменни градежи в Европа. Тези резервати са
152
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този

район
и

на

Добруджа

чуждестранни

Община Каварна и Шабла (Таблица 3 и 4).
Инвестира се основно в строителство на
ваканционни селища и изграждането на
ветрогенератори ( в района край село
Българево и Калиакра). През последните
години в района

се построи и подържа

голф игрище в близост до гр. Каварна.
Както

Каварна,

така

и

Шабла

е

крайбрежен град, но за разлика от Балчик,
26
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Шабла и Каварна са построени по-навътре към сушата. Община Шабла се намира също в
област Добрич и заема площ от 4 711 кв. км.32 В общината влизат 16 населени места- 15 села и един
град- Шабла. Градът е с население от 3752 жители. Общината може да се характеризира, като селска
със силно застаряващо население. Част от селата се “стопяват” и “изчезват”: Село Стаевци е само с
10 човека, село Твърдица с 12 жителя, село Божаново с 21 човека население.

Най-големите

населени места са гр. Шабла и селата: Дуранкулак с 515 жители и село Крапец с 300 жители.
Единствените дейности, които могат да съхранят този район, според нас саалтернативните видове
туризъм и риболовът.
Таблица 4
Природни забележителности и паметници на културата в района на Община Шабла
Природни, архитектурни и
културни забележителности

Кратка характеристика

Развитие на Селски туризъм

на конкретните обекти
Къщи за гости:

1.

Дуранкулашко езеро и

Районът

Архитектурен

природна забележителност има

комплекс”

потенциал да се превърне в

езерото,

освен

с

атрактивно място за туристите и

селищна

заради историческото си минало

Дуранкулак”енолиитна

на

могила датираща от

чрез

разкритите

преди 4600-4200г. пр.

разкопки.

антични

н.е.

Село Дуранкулак:
 “Цвети”, “Биана”
 Къща за гости “Дуранкулак”
 Комплекс

за

отдих

“Дуранкулак”
Село Горун:
 “Ела”, “Тери”
Село Тюленово:
 “Орбита”,”Стефи”
 “Венера”, “Жана”
 “На брега”,
 „ Делфина”
 “Хански стан”

2. Най-старият действащ

Намира се в съседство на град

фар на Черно море

Шабла и е дин от символите на
града.

Претегателна

много туристи.

32

сила

за

В околностите на Шабла:
 “Мираж”, “Габрово”
 “Мария”, Данни”
 Детелина-Сташа”

http://www.shabla.info/

http://nauka.bg

27

153

ИКОНОМИКА
3. Шабленското езеро

Шабленското езеро се посещава
от

много

птици,

предимно

ибиси, чапли и гмурци. Както и
езерото в Дуранкулак. И двете
езера са част от Via Pontica, един
от

основните

пътища

мигриращите птици в Европа.

на

Село Крапец:
Комплекси от къщи за отдих “Света
Марина” и “Близначките”
Къща”Спасови”, “Алтера”
 “Варна”, Саша”, “Чобанови”
 “Ема”, “Делфини”
 “Бялата Къща”
Село Езерец:
 “Капитан Петко войвода”,
 “Къщата на ловците”
 “Дивата патица”

На база на направеното от нас изследване - установихме, че в района на Шабла успешно се
развива селски туризъм. Къщите за гости в района са над 30. Малка част от тях са включени в
комплекси за отдих, по-голямата част се предлагат самостоятелно. Цените на една нощувка в района
за 1 човек варират от 15 до 30 лв., като най-често срещаната цена е 20 лв. на човек за пренощуване.
В Шабленска община много в по-малака степен се предлага цена за цялата къща за селски туризъм,
по-често се предлага цена на легло за един човек. Цените, като цяло са по-ниски от Балчишка и
Каварненска община. В района на Шабла с успех може да се развиват

алтернативни видове

туризъм, като:
 Селски туризъм в селата : Езерец, Крапец, Тюленово, Горун и Дуранкулак
 Пещерен туризъм- само в района на село Тюленово има над 75 пещери.
 Изследователски и природо любителски, орнитоложки- проследяваш миграцията
на птиците в защитените територии на Дуранкулашкото и Шабленското езеро, в които
гнездят изчезващи видове птици. Те представляват голям изследователски интерес за
природо любителите-орнитолози. Във връзка с този факт, района е изключително
подходящ за развитие на този вид предприемаческа дейност и алтернативен туризъм.
 Исторически базиран на древните разкопки, датиращи от 5 хилядолетие преди новата
ера –разкрити край гр. Шабла. Икономически целесъобразно е в бъдеще, община
Шабла да акцентира на алтернативния туризъм в своето развитие за да привлече
повече любители туристи и да подобри своето икономическо благосъстояние.
Община Крушари е разположена в североизточната част на Добруджа, в източната част на
Дунавската равнина. Тя се състои от 19 населени села и е най-голямото от тях с 1709
154
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жителя, следвана от село Лозенец с 655 души и село Телериг с 577 жителя. Общината
заема площ от 417.5 кв.км. Населението в нея е с пъстър етнически произход.
Преобладават българи и турци, но се срещат гагаузи и роми. Села с изчезващо население
има и в тази община. Такива са селата: Земенци и Зимница с по 32 души население и село
Огняново с 45 жителя. На север община Крушари, граничи с Румъния, на изток с община
Генерал Тошево, на запад с община Тервел и община Кайнарджа (област Силистра), а на
юг с община Добрич-селска. На територията на община Крушари има 19 археологически
забележителности ( таблица 5), сред които укрепени селища, римски пътища и некрополи.
В общината се намира и най-големият укрепен античен център в земите на днешна
Добруджа – крепостта “Залдапа”.
В община Крушари съществувтат условия за развитие на алтернативни видове туризъм:
 Пешеходен туризъм- Маршрутите по поречието на Суха река, до руините на
крепостта «Залдапа» или горските масиви край селата Телериг и Огняново
 Ловен и риболовен туризъм- В горите край село Телериг и Огняново има популации
на благороден елен, дива свиня, яребица, фазани, пъдпъдъци и зайци. Риболовът може
да се развие основно в микроязовирите край с.Абрит и село Оногур, намиращи се в
съседство със село Ефрейтор Бакалово.
Всичко това ни дава основание да приемем община Крушари не само, като земеделски район,
но и като бъдеща територия за развитие на селски туризъм. Поради близостта

по етнически

показатели, поради географско положение и общи природни и исторически забележителности ще
разгледаме община Крушари, съвмесно с община Тервел (Таблица 5).
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Таблица 5
Природни забележителности и паметници на културата в района на Община
Тервел и Крушари
Природни, архитектурни и
културни забележителности

Кратка характеристика

Развитие на Селски
туризъм

на конкретните обекти

Антични селища, местности
и манастири

1.

Укрепени

селища,

римски

пътища, некрополи.

Намират се на територията на
община Крушари в която има
над

19

археологически

забележителности-основно

в

селата: Абрит, Добрин, Росица,
Ефрейтор Бакалово, с.Поручик

.

с.Добрин-Антично селище

.
с.Поручик КърджиевоАнтично селище
.
с.Телериг-Антично и
средновековно селище

Кърджиево, Телериг и Огняново
2.

Множество скални манастири

Те се намират край селата
Оногур, с.Ефрейтор Бакалово,
с.Балик и с.Брестница. Покрай
живописната

местност «Суха

Функциониращ манастир:
Манастир „Св.Пророк Илия”край село Александрия

река».
1.

Aнтични крепости:

Те са антични центрове и се

 Kрепостта “Залдапа”

намират около селата: Балик и

 Средновековна
крепост "Калето".

Крушари.
Средновековна
"Калето" се намира

 Крепостта Абатаатско
кале;
 Късноантични
крепости

крепост
край село

Войниково.
Крепостта Абатаатско кале се
намира до село Абрит.

Залдапа е най-големият укрепен
античен център в земите на
днешна
Добруджа.
Тя
е
разположена в м. Калето, между
селата Абрит и Добрин. Сред
историческите
забележителности на община
Тервел са античната крепост
край село Балик, античната и
средновековна крепост "Калето"
край село Войниково, скалните
манастири край селата Оногур,
Балик и Брестница.

Те са открити до селата
Кап.Димитрово и Александрия

156
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3.

Защитена местност -„СУХА
РЕКА”

Суха река минава през
землищата на община Крушари
и община Тервел. Долината на
суха река с прилежащите й
суходолия, скали и скални венци
по склоновете, обхваща
участъка от селата Карапелит,
Ефрейтор Бакалово, Брестница,
като преминава в язовир с
дължина до 7-8 км при тях.
Защитената местност обхваща
също и землищата на селата
Александрия, Габер, Зимница,
Капитан Димитрово, Огняново,
Северци и село Телериг.

Каньонът
„Суха
река”
е
природна забележителност за
цяла
Добруджа, в него е
концентрирано
голямо
разнообразие от растителни и
животински видове.
Местността
„Сухата
река"
предоставя възможности за
развитие
на
туристически
маршрути,
постройки
за
наблюдение на птици и развитие
на любителски риболов. В
същата местност са открити
редица пещери и скални
манастири, като манастирът
"Гяур евлери", чието име
означава "християнски къщи".

Община Тервел е разположена в Североизточна Добруджа в западната част на област Добрич.
На север и северозапад общината граничи с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област
Силистра, на изток с Крушари и Добричка община от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област
Варна, и на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област Шумен. Общината се състои от 26
населени места, като градското население е съсредоточено в единствения град в общината- гр.
Тервел с 6869 жители. В тази община съществуват значително по-големи села от предходните
анализирани общини. Като пример можем да посочим селата: Безмер и Зърнево с над 1230 жителя и
двете. Населението в тях е със смесен етнически произход-българи, турци и роми. В тази община
също има изчезващи села, като- Войниково -13 човека, Брестница-19, Гуслар-26, Професор
Златарски- 36 и Оногур-39.
Общата площ на територията на община Тервел е 579 677 дка33, което представлява 12,3% от
територията на област Добрич. От фигурата се
Разпределение на площта на община Тервел по видове територии

заемат земеделските територии - общо 418 232

0,6%
0,1%

дка (72,2% от площта на общината при средно за

0,1%
22,0%

вижда, че най-голяма площ в общината Тервел,

страната 58,7%).

5,0%
72,2%

Размерът
земеделските
Земеделски територии /418232 дка/

33 Насел. места и други урбаниз. територии /28838 дка/

на

обработваемата

територии

е

земя

353 671

в

дка.

Горски територии /127520 дка/

Водни течения и водни площи /787 дка/
Агенция
понакадастъра
Министерството
наи инфраструктура
регионалното
Територии за добив
полезни изкопаемикъм
/860 дка/
Територии за транспорт
/3440 дка/ развитие и благоустройството, “Баланс на територията на община
Тервел по землища към 31.12.2010 година”
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Показателят “обработваема земя на човек от населението” варира в твърде широки граници, като
достига и екстремни стойности – от 3,4 дка/човек за землището на гр. Тервел, 8,3 дка/ч. за с. Божан
и т.н., до 633,3 дка/ч. за с. Брестница и 833,6 дка/ч. за с.Войниково. Средно за общината този
показател е 19,7 дка/ч. – три пъти по-висок от средния за страната (6,3 дка/ч.), два пъти по-висок от
средния за Североизточния район за планиране (9,2 дка/ч.) и малко по-висок от този за област
Добрич (16,5 дка/ч.)34. Тези показатели показват предимно земеделската насоченост на региона.
Въпреки това съвместно с ЕС и ОП "Регионално развитие" е разработена стратегията за развитие на
селски туризъм в общини Тервел и община Крушари в рамките на проект- "Споделяне на успешни
европейски практики в алтернативния туризъм - ключ за устойчиво развитие на общините Крушари
и Тервел". Проектът е финансиран по ОП "Регионално развитие".
На база на направеното от нас изследване можем да заключим, че двете общини- Тервел и
Крушари, имат потенциал за развитие на следните видове Алтернативен туризъм:
 селски и екологичен (обхващащ защитената природна местност “Суха река” и всички скални
манастири край нея, както и редките птици живеещи там);
 ловен - на територията на община Тервел съществува държавна дивечовъдна станция, която
може в бъдеще да допренесе за развитие на ловен туризъм в общината;
 културно-исторически туризъм- обхващащ античните крепости в региона. Въпреки всички
тези благоприятни възможности в региона все още липсват достатъчно къщи за гости, което е
предпоставка за развитие на предприемаческа инициатива в тази посока, съчетана с
възможностите, които предоставя ОПРСР към ЕС.
От направения анализ се вижда, че Крушари и Тервел имат предимно земеделска
насоченост, но и сходен туристически профили, което е предпоставка за съвместното им
разглеждане, като природни, архитектурни и културни забележителности в таблица 5.
Област Добрич обхваща и община Добричка, в която има само села, и една община-град,
същевременно и областен център - гр.Добрич с общо население от 103 000 души, което съставлява
46% от населението на областта. Община Добрич включва 68 села, от който най многолюдни са
селата: Стожер с 1535 жители, Карапелит с 1303, Дончево с 1061 човека, Божурово с 999 жителя,
Победа с 934 и Бенковски с 923 човека население. Жителите на всяко едно от тези села, основно се
занимават със земеделска дейност. В село Дончево функционира един от най-големите
34

Стратегически план за развитие на община Тервел-2010 година
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птицекомбинати в България, в селата Победа и Бенковски има добре функциониращи кооперации
обработваща- 27-28 хил дка земеделска земя. В село Стожер се развива успешно зърнопроизводство,
а от скоро и овощарство, отглеждат се и десетки хиляди декари маслодайни култури, като рапица и
слънчоглед. В по-големите села на област Добрич функционират едни от най-големите арендатори
на страната, като: Недко Митев, д-р Кръстев, Кирил Жендов, Братя Павлови и братя Алексиеви,
Димитър Катранджиев, Владимир Бонев. Всички те развиват успешно земеделие, това прави като
цяло района силно земеделски (известен в страната ни, като “житницата на България”). Всичко това
е определящо в община Добрич да не са развити в голяма степен алтернативните видове туризъм.
Въпреки това селски и екологичен туризъм съществуват, като те се базират основно на природните,
архитектурни и културни забележителности на района посочени в таблица 6.

Таблица 6
Природни забележителности и паметници на културата в района на
Добричка община и гр. Добрич
Паметници на
културата и
архитектурата:

Дом-паметникът
Йовков”

"Йордан

Архитектурно-етнографски
музей на открито-«Стария
Добрич»

Архитектурно-етнографски
музей на открито«Чукурово»

Кратка характеристика
на конкретните обекти
Музеят съхранява общо около 10 000
фондови единици, пазещи частици от
живота и творческата работа на
Йордан Йовков.
Намира се в центъра на гр. Добрич със
запазени в архитектурен стил къщи от
епохата на възраждането. В рамките на
комплекса има реставрирани две
каменни чешми, хан, часовникова кула
и повече от двадесет занаятчийски
работилници.

Намира се в село Прилеп и носи
старото име на селото-Чукурово.
Комплекса представлява къщи за
отдих, съчетани с богата етнографска
експозиция на
селскостопански
оръдия и предмети от бита от епохата
на възраждането.

Църкви в района на
Добричка област

-Църквата“Свети Георги” и
„Света Троица” в град Добрич,
Църквата” Свети Никола” в
Балчик, Православен храм “Свети
Харалампи” в Шабла, Църквата
„Свети Георги“ и църквата
„Успение на Света Богородица“гр.Каварна,
Църквата
“Свети
Димитър”- село Крушари, Църква
«Успение богородично» в с.
Житница, Църква "Св.Константин
и Елена" - гр. Балчик и множество
други църкви. в гр. Генерал
Тошево, гр.Тервел, селата Житен,
Красен, Преселенци, Средина и
Изворово
Развитие на Селски туризъм в
Село Прилеп:
 Къща за гости
“Градините”
 Комплекс за
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гости”Чукурово”

В област Добричка съществуват много села, които биха могли да развиват селски и
екологичен туризъм, но конкретно в община Добрич, техния брой е много малък, тъй като в нейния
обхват е и град Добрич и района се характеризира предимно със земеделска и животновъдна
дейност. Така например в община Добрич функционира един от най-големите птицекомбинати в
страната, разположен в село Дончево, също в общината са и едни от най-големите арендатори и
силно развиващи се земеделски кооперации в страната. Във връзка с това можем да заключим , че
селски и екологичен туризъм, могат да се развиват в района на село Прилеп, село Батова и село
Църква, като в селата Прилеп и Църква има изградени къщи за гости. Но общината е с предимно
земеделска насоченост и алтернативните видове туризъм не са основен приоритет.
4. Икономическо и стопанско развитие на област Силистра, развитие на алтернативен
туризъм в района.
Силистренска област е разположена в североизточната част на България, на брега на река
Дунав. Тя граничи с областите Русе, Разград, Шумен и Добрич, а също така и с Румъния по суша и
чрез река Дунав. Област Силистра е една от 28-те области на България и основна част от Дунавската
равнина и Добруджа. Тя заема площ от 2 851,1 км2 и има население 117 576 души35. Областта
обхваща следните общини: Алфатар, Главиница, Силистра, Дулово, Ситово, Кайнарджа, Тутракан.
Градовете в областта са: Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар и Главиница, но те са малки и
всички те попадат в обхвата на селските райони. Броя на селата в областта е 117, като най-големи от
тях са: Айдемир с 6655 жители (най-голямото по брой и площ село в България) 36, Калипетрово с
4554 жители37 ( община Силистра),село Искра с 2612 жители (община Ситово), село Яребица с 1359
жители (община Дулово). Най-малките села в област Силистра са: Ястребна 5 души (община
Ситово), Стрелково 14 души и (община Кайнарджа), Дунавец 14 (община Тутракан). В област
Силистра съществуват много на брой исторически и архитектурни паметници на културата, които са

35

www.nsi.bg - данни от преброяване на населението през 2011г.

36

http://www.trud.bg/-вестник Труд след преброяването през 2011 г.
http://bg.wikipedia.org/ Информацията за броя на жителите в селата на област Силистра е взета от Уикипедия и е след
извършеното преброяване на населението през 2011 г. в България.

37
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представени в таблица 8. Те са добри антропогенни фактори за развитие на алтернативни видове
туризъм в областта.
Таблица 7
Архитектурни и исторически забележителности и паметници на културата в района на
Силистренска област

Паметници на културата и
архитектурата:

Крепостта „Дуросторум“

Кратка характеристика
на конкретните обекти

Развитие на селски туризъм в
района

Доростол, Диристър, Дристра, Дръстър - е град с близо
2000-годишна история. За пръв път името Дуросторум
(в превод "яка, силна крепост") се споменава от
римския историк Дион Касий във връзка с Къща за гости „Кентавър”
преместването на седалището на XI Клавдиев легион от
Панония в Дуросторум през 105 г. сл. хр. от император
Траян. Това става в периода 101-102 г. сл.христа

Крепостта „Меджиди Табия“

Меджиди табия е крепост намираща се южно от
Силистра, част от османската фортификационна
система, използвана по време на Кримската война
(1853 - 1856) и Руско-турската война от 1877-1878 г. Къща за гости ” Роди”
Част е от Стоте национални туристически обекта. Тя е
най-добре запазеното от шестте съоръжения в
системата.

Римска вила от II-IV век“

Недалче ор центъра на античния Дуросторум, през II
век е построена голяма градска вила - villa urbana,
обитавана от заможна римска аристократична фамилия.
През III-IV в. е разширена и достроена.При готските
нашествия в края на III в. или в средата на IV в. вилата, Къща за гости „Куин”
както и Дуросторум, са разрушени и опожарени.С
възстановяването на града към края на IV в. върху
руините ѝ е издигната внушителна масивна обществена
сграда (17Х20м) с официална зала, допълнена с абсида
и странични помещения.

Средновековна крепост „Окорш” Останките от тази средновековна крепост се намират в
региона "Ташлъ махле" в землището на село Окорш.
Етнографски музей на родния През IX век тук е изградена една от най-важните и найкрай в село Окорш
добре укрепени крепости на Първото българско
царство, просъществувала до началото на ХІ век.
Скални светилища и манастири

 Къща за гости „Браила” гр.
Алфатар, село Васил Левски
 „Добруджанска къща”- гр.
Алфатар
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край Алфатар

Средновековна крепост
„Тутракан”

Крепостта е разположена в чертите на града, върху
античния кастел Трансмариска, заемащ естествено
укрепено двустъпално плато (Змеев 1969, 46).
Понастоящем стените на кастела са запазени на
височина до 2-3 м., като се предполага, че те, с
преустройства, са били използвани и през определени
периоди от средновековието.

 Семеен хотел „Палермо”
 Къща за гости „Къщата”

В областта е развито силно селското стопанство, като предимно се отглеждат зърнени и
технически култури. Климатичните условия и почвите са изключително благоприятни за развитие
на земеделие. Развита е консервната промишленост, животновъдството и преработката на месни
продукти

(месокомбинати

„Актуал”

ООД,

„Меком” ООД

и

др.) Добре развита е и

дървообработващата и мебелна промишленост.
Река Дунав е естествен воден път, свързващ Силистра с 11 държави в Централна и Източна
Европа. В силистренския й участък се намират 16 острова, от които 12 са български и са подходящи
за развитие на еко туризъм. Най-забележителният природен обект в областта е езерото Сребърна. То
се намира на запад от град Силистра и е част от биосферен резерват "Сребърна", които е включен в
Списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство. ( Таблица 8).
Таблица 8
Природни забележителности и паметници на културата в района на
Силистренска област
Кратка характеристика
Природни обекти и резервати

Резерватът „Сребърна“
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на конкретните обекти

„Сребърна“ е поддържан биосферен резерват
разположен край село Сребърна, на 16 километра
западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав.
Той обхваща езерото Сребърна и неговите околности.
Намира се на главното миграционно трасе на
прелетните птици между Европа и Африка, наречено
"Via Pontica". Местността е обявена за резерват през
1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара,
както и буферна зона от около 540 хектара.

Развитие на алтернативен
туризъм в района на село
Сребърна

 Къща за гости „Сребърна”
 Къща за гости ”Люляк”
 Къща за гости ”Лилия”
 Къща за гости „Почивка”
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Дунавската градина е първият обществен дунавски
парк в страната. В него съществуват дървесни видове,
които са уникални и са защитени. Те са отбелязани с
отделни табели, за да се различават от останалите
растения в парка.

 Къща за гости”Стара къща”,
с. Ветрен

Местността е създадена с цел да се защити една от
малкото останали дунавски влажни зони и нейното
уникално биологично разнообразие. Разглежданата
“Калимок-Бръшлен ”
територия може да се характеризира като една от 10-те
Дивечовъден резерват „Каракуз” най-представителни територии за страната.

 Къща за гости „Рибарск
къща”
 Комплекс „Калимок”

„Дунавска градина“

Защитена местност

Природни и исторически дадености на област Силистра дават възможност за развитието на
няколко вида алтернативен туризъм:
 Познавателен, културен

и исторически – базирани на опознаване на всички

антропогенни фактори в областта, като стари крепостни стени, крепости от първата
Българска държава, скални манастири, светилища и средновековни крепости.
 Екологичен и орнитоложки– добра предпоставка за неговото развитие е резерватът
„Сребърна”, включен в световното природно наследство от Юнеско, природните
резервати Малък Преславец и скалните манастири в областта на сухата река, както и
защитена местност „ Калимок-Бръшлен”
 Селски – базиран на всички антропогенни и природни фактори на областта, както и на
множеството села в района и близостта до река Дунав.
 Ловен туризъм- базиран на дивечовъдния резерват „ Каракуз „ предоставящ
възможности за ловен туризъм, като в района съществуват и подходящи езера за
развитие на риболов.
В региона природните ресурси за развитието на алтернативни видове туризъм са значителни,
но не се използват пълноценно. В територията на региона има един резерват, множество природни
забележителности и защитени местности. С най-голяма атрактивност се отличават резервата
“Сребърна”, скалните манастири и светилища в каньоновидната долина на „Суха река”.Като цяло
обаче развитието на алтернативен туризъм в региона е твърде ограничено. На територията му има
малък брой къщи за гости, още по-малък е броя и на семейните хотели. Като цените за нощувка
варират от 15 до 25 лв. на вечер. Не се предлага отдаване на цялата къща под наем, а само нощувка
на човек в стая за гости. Като цяло можем да заключим, че областта има неоползотворени
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възможности за развитие на алтернативен туризъм и неземеделски дейности, причините за което
можем да търсим в недостатъчно доброто познаване на ПРСР и възможностите, които осигурява за
насърчаване и развитие на алтернативния туризъм.

III. Възможности за насърчаване и финансиране на алтернативния туризъм по
Програма за развитие на селските райони.
3. 1. Същност на Пррограмата за развитие на селските райони и финансиране
развитието на алтернативен туризъм по нея
Присъединяването на България към ЕС, създаде благоприятни възможности за финансиране
на земеделски и неземеделски дейности в нашата страна. Част от тях се базират на участието в
редица програми за развитие, в това число и на селските райони, на регионалното развитие, на
рибарството и аквакултурите. Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР) е част от общата
селскостопанска политика на Европейския съюз и обхваща периода 2007-2013г., като нейното
развитие продълважава и в периода 2013-2020 г. Тази програма е изготвена в съответствие с
приоритетите и стратегическите насоки на Общността и на Националния стратегически план (НСП)
за развитие на селските райони на България, като е съобразена с всички приоритети и
стратегическите насоки на цялата европейска общност.
Разпределението на ресурсите между ключовите области на развитие на селските райони се
базира на идентифицираните нужди на агро-хранителния сектор, околната среда и населението в
селските райони в България. Програмата е съобразена и с възможностите, предоставяни от други
инструменти на европейската общност за подкрепа и подобряването на околната среда и качеството
на живот в селските райони. Общият бюджет на програмата за периода 2007- 2013 г. възлиза на 2
609 098 596 евро38. Основните цели на Програмата за развитие на селските райони са:
Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на
подкрепа за преструктуриране, развитие и иновации; Подобряване на околната и селската среда чрез
предоставяне на подкрепа за управление на земите; Подобряване на качеството на живот в селските
райони и насърчаване на разнообразието на икономическата дейност в тези райони. Програмата за
развитие на селските райони се състои от четири основни оси, които са представени в таблица 9.

38

http://prsr.government.bg/- Програмата за развитие на селските райони, 2012
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Таблица 9
Приоритетни оси по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013
N

Приоритетна ос

Название и обхват

1.

Приоритетна ос 1

Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации
земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова
промишленост;

2.

Приоритетна ос 2

Опазване на природните ресурси и околната среда в
селските райони;

3.

Приоритетна ос 3

Подобряване на качеството на живот и разнообразяване
на възможностите за заетост в селските райони;

4.

Приоритетна ос 4

Изграждане на местен капацитет и подобряване на
местното управление-програма ЛИДЕР.

Основните цели на ПРСР се постигат на

конкурентоспособността на земеделския и

базата на определени приоритети и конкретни

горския

мерки към всяка една от посочените в таблица

продуктивността и конкурентоспособността на

1 оси. Например за ос 1 от ПРСР са отделени

земеделието, ХВП и горското стопанство, чрез

42% от приноса на Общността за първите три

подкрепа за: Модернизиране на технологиите,

оси. Дейностите по тези приоритетна ос

инвестициите за подобряване на земеделските

насърчават

фактори за производство,

нарастването

на

производителността

сектор

чрез

повишаване

на

въвеждане на

и

модерни практики за управление на земите и

конкурентоспособността на земеделието, ХВП

водите; Насърчаване на иновациите в агро-

и горското стопанство и по този начин

хранителния сектор с цел производство на

допринасят за постигане в селските райони на

нови продукти и технологии с висока добавена

стратегическите

за

стойност; Постигане на стандартите на ЕС;

икономически растеж и заетост. Националния

Разнообразяване в рамките на земеделието;

стратегически план и включените в ПРСР

Подобряване на уменията и знанията на

мерки

на

работната сила в земеделието и горския

на

сектор; Подобряване на въздействието върху

цели

съответстват

Общността:

на

от

Лисабон

Приоритет

Подобряване

1
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околната среда на земеделските и горските

Подобряване на инфраструктурата, свързана

стопанства;Адаптиране

със земеделието и горското стопанство.

на

структурите

на

стопанствата и на собствеността върху земята;
За Ос 2 по програмата за развитие на

Подкрепата за устойчиво управление на

селските райони са отделени 27% от приноса

земите и горите, по програмата за развитие на

на Общността за първите три оси. Целите за

селските

опазване на околната среда в Приоритет 2 на

и

опазване

биоразнообразието,

и

традиционното

Общността, се постигат чрез дейности за

земеделие,

за

опазване

привлекателността на селските райони. Тя

на

биологичното

разнообразие,

райони

съхраняване

създава

земята и природните ресурси, съхраняване на

алтернативни икономически дейности като

водните ресурси и борба с промените в

селски туризъм, занаяти, допълнителни услуги

климата. Мерките са насочени към решаването

за отдих и развлечение в селските райони, и не

на проблемите и заплахите за околната среда в

на последно място програмата съдейства за

селските райони на България по важните от

създаване

които са: Опазване и възстановяване на важни

населението в селските райони. Поради този

местообитания и екосистеми, в съответствие с

факт можем да твърдим, че мерките към ПРСР

националните

са

европейските

цели

за

предпоставки

на

за

устойчив

взаимосвързани

и

развитие

на

насърчаване на устойчивото използване на

и

и

спомага

на

поминък

допълващи

се.

Националния

Подобряване

и

Програмата за развитие на селските райони са

предотвратяване на замърсяването им от

базирани на балансиран и интегриран подход,

земеделски

при

източници,

на
в

водите

съответствие

с

който

опазването

на

план

на

прекратяване на загубите на биоразнообразие;
качеството

стратегически

на

ландшафта

и

и

екологичните норми на ЕС, в т.ч. Директивата

околната среда е изведено като приоритет.

за нитратите и Рамковата Директива за водите;

Въвеждането на принципите за Управление и

Предотвратяване на процесите на деградация

поддържане на земята в добро земеделско и

на

почвеното

екологично състояние при мерките по ос 2,

Устойчиво

базирани на единица площ, допринася

почвите

и

опазване

на

разнообразие

и

плодородие;

за

управление на горите и земите от горския

постигането на целите, свързани с околната

фонд; Развитие на потенциала за производство

среда, особено за подобряване на качеството и

на възобновяема енергия в съответствие с

предотвратяване на деградационните процеси

националните цели и целите на ЕС.

на почвите.
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Един от приоритетите на Общността е

развитие на бизнеса. За тази цел се предоставя

изграждане на местен капацитет за заетост и

значителна

разнообразяване на икономиката в селските

подобряване на физическата инфраструктура и

райони. Този приоритет е заложен в ПРСР

съоръженията, необходими за предоставяне на

чрез мерките по ос 3. С прилагане на мерките

услуги за селското население.

по ос 3 се цели, чрез подобряване именно на
жизнените условия и създаване на нови
възможности за заетост в селските райони, да
се спре демографския и икономически срив,
което от своя страна осигурява дългосрочна
социална и икономическа стабилност в тези
райони.

3.2
дейност

инвестиционна

Развитие
в

на

областта

подкрепа

за

предприемаческа

на

алтернативния

туризъм, подкрпена с ос 3 на програмата за
развитие на селските райони. Развитието на
предприемачество

и

създаването

на

възможности за заетост в селските райони се
насърчава чрез подкрепа за инвестиции в

Мерките по ос 3, като основни услуги за

неземеделски

дейности

на

земеделските

селската икономика и население и обновяване

стопанства и селското население като цяло,

и развитие на селата, предоставят възможност

както и за дейности за развитие на селски

на

предприемат

туризъм и занаятчийство в тези райони. Тези

адекватни действия за справяне с ефектите от

основни дейности са заложени по ос 3 по

Приоритет 3 на

ПРСР. За целите на финансиране развитието

местните

общности

промените в климата.
Общността:

да

Изграждане

на

местен

на предприемачество в селските райони,

капацитет за заетост и разнообразяване на

свързано

икономиката е интегриран в целите на

дейност, най-ефективна подкрепа по ПРСР,

националния стратегически план и е заложен в

района на Добруджа, може да получи по ос 3 и

ПРСР чрез мерките по ос 3, за които са

по конкретно по мерките:

разпределени 31% от приноса на Общността за
трите оси.
Подобреното качество и достъп до
основни

услуги

изграждане

за
и

населението,

както

подобряване

на

инфраструктурата в селските райони, са от
съществено

значение

населението

и

за

създаване

задържане
на

условия

на

с

развитието

 311-

на

неземеделска

Разнообразяване

към

неземеделски дейности;
 312- Подкрепа за създаване и
развитие на микро-предприятия;
 313-

Насърчаване

на

туристическите дейности;

за
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 321-Основни

услуги

икономиката и

за

населението в

селските райони;

финансова

подкрепа

кандидатстващите

 322-Обновяване и развитие на
селата;
Мярката

предприятие. Важно условие за да получат
по

да

тази

имат

мярка
приход

е
от

земеделска дейност минимум 50 % през
предходната година на кандидатстването.

„Разнообразяване

Основните

към

дейности,

които

се

дейности”

подпомагат по първата мярка от ос трета са:

може да се прилага в 231 общини в селските

Развитие на селски туризъм, което включва

райони на България в това число и всички

туристическо настаняване и осигуряване на

общини на Добруджа, без Добрич-град. По

храна на туристите (включително в семейни

мярката не се подпомагат инвестиции за

хотели,

развитие на туризма в населени места и

съоръжения, и т.н.); Ако проектите са за

курортни селища с развит масов туризъм,

туристическо

което автоматично изключва районите на

строителство или направени подобрения се

Каварна, Албена, Балчик, Кранево и Шабла, но

подпомагат

всички села в близост до тях, като например

настаняване с не повече от 20 стаи за гости.

Тюленово,

Подпомагат се също и проекти за Развитие на

неземеделски

Българени,

Топола,

Рогачево,

къщи

за

гости,

къмпинги

настаняване
инвестиции

в

места

ново
за

Църква, Обротище, Прилеп и др., намиращи се

туристически

във съседство с тях могат да се възползват от

посетителите възможности за спорт и отдих

помощ по мярка 311. За подпомагане по тази

или са насочени към хобита и други дейности

мярка могат да кандидатстват еднолични

за

търговци

са

фототуризъм) и специализиран туризъм за

регистрирани по Търговския закон или Закона

любители на природата – наблюдение на

за кооперациите или са регистрирани като

птици, животни, пеперуди, растения и т.н.). За

земеделски производители. За едноличните

района на Добруджа установихме, че с успех

търговци, които не са регистрирани като

могат да се финансират проекти за развитие

земеделски

признава

освен на селски и на орнитоложки, геоложки,

обстоятелствата им като физически лица.

пещерен, исторически и екологичен туризъм.

Право на подпомагане имат всички , които

Туристически услуги, свързани с опазване и

притежават седалище или клон със седалище

експониране на места с исторически, културен,

на територията на селска община и които са

природен или образователен интерес (стари

микро

изби, мелници, ферми, изложения на закрито и
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лица,
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малко

които

се

или

средно

свободното

услуги,които

при

и

време

предлагат

(езда,

на

колоездене,
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открито) също се финансират по тази мярка на

В процеса на селектиране и одобряване

Програмата за развитие на селските райони. В

проектите се класират и се дава приоритет на:

района на Добруджа, изобилства от паметници

- Проекти за развитие на туризма и за

на културата, средновековни крепости, скални

енергия от възобновяеми източници;

манастири и други антропогенни фактори. По

- Проекти представени от жени и млади

ос 3та на ПРСР се подкрепят също и
занаятчийски

дейности

фермери;

(включително

- Проекти представени от кандидати,

предоставяне на услуги, свързани с участието

които не са били подпомагани по ПРСР

на посетители в занаятчийски дейности, умело

и/или САПАРД.

съчетана с развитието на селски туризъм). По
тази мярка се финансира и развитие на

В следващата таблица са обобщени

социални услуги за населението в селските

трите основни мерки от ос 3та, които

Размер

райони.

на

имат

безвъзмездното

основно

отношение

към

финансиране е до 70% от общите допустими

развитието на алтернативни видове

разходи

туризъм и неговото финансиране,

по

проекта.,

като

максималният

размер на помощта е до 200 000 евро, а за

като

основни

предприемачески

инвестиции за сухопътен транспорт - до 100

дейности за съживяване на селските

000 евро.

райони.
Таблица 10

Мерки от ос 3 на ПРСР за насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските
райони.
Н

Мерки към ос 3 Основни цели към
на

ПРСР,

финансиращи
развитието

Допустимите за

Дейности които не

конкретната

финансиране дейности

се подкрепят от

мярка

по конкретните мерки

конкретната

на ос 3

мярка на ос 3

Допустими
разходи
по
мярката за Разнообразяване
към неземеделски дейности
са:Изграждане
и

По ос 3 и конкретно
по мярка 311 не се
подпомагат
производство
на

на

алтернативен
туризъм и други
неземеделски
дейности.

1. 311Разнообразяване

Насърчаване
на
разнообразяването
към
неземеделски
дейности в сектор
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към
неземеделски
дейности;

2. 312- Подкрепа за
създаване

и

развитие

на

микропредприятия;

земеделие;Насърчаване
на
създаването
на
възможности за заетост
и на повишаване на
доходите
на
населението
от
селските
райони;
Насърчаване
на
развитието
на
интегриран туризъм в
селските
райони.
Мярка 311 предоставя
безвъзмездна помощ на
земеделски
производители
за
инвестиции
в
неземеделски
дейности.

реконструкция
или
подобрение на сгради и
помещения,
и
друга
недвижимасобственост;Заку
пуване на нови машини,
съоръжения и оборудване,
включително и компютърен
софтуер и специализирана
техника,
на
пазарната
стойност
на
активите.
Закупуване на транспортни
средства за неземеделски
дейности, пряко свързани с
дейността; Закупуване на
животни при неземеделски
инвестиции;

първични земеделски
и горски продукти,
рибарство, хранителна
промишленост,
търговия на дребно,
транспорт, тъй като
тези
дейности
са
приоритетни по ос 1и
ос 2 на ПРСР.

Насърчаване
на
растежа и създаване на
нови работни места в
микропредприятия за
неземеделски дейности
в селските райони;

Насърчаване
на
предприемачеството
и
създаване на работни места
там, където има най-голяма
необходимост.
Финансова
помощ по мярката се
предоставя за инвестиции за
неземеделски
дейности.В
това число и развитие на
алтернативни
видове
туризъм.

Не се предоставя
финансова помощ за
инвестиции
в
Производство
и
преработка
на
земеделски продукти,
както
и
при
производство,
преработка и търговия
на
риба,
рибни
продукти. Операции с
недвижими
имоти;
сухопътни превози на
товари с товарни
автомобили за други
лица.

Финансова
помощ
се
предоставя за инвестиции в
следните
дейности:
Изграждане
или
обновяване
на
туристическа
инфраструктура,
съоръжения
и/или
атракции за посетителите:
Атракции за посетителите и
места
за
отдих
и
развлечения: посетителски
центрове за представяне и
експониране на местното
природно
и
културно
наследство;изграждане
на
малки по размер атракции на
открито, малки по размер
центрове за изкуство и
занаяти, както и центрове за
временни
изложения
с
туристическа
цел;
Съоръжения и места за
спорт и отдих: туристически
и
колоездачни
пътеки;
инфраструктура
и

Не се предоставя
финансова помощ за
следните
дейности:
Изграждане
и/или
обновяване
на
инфраструктура
и
закупуване
на
оборудване за лов,
скално катерене и
голф; Обновяване на
паметници
на
културата
от
национално
и
световно
значение,
включени
в
класификацията
на
Националния
институт
за
паметници
на
културата
/НИПК/;
Изграждане
или
обновяване
на
атракции
и
съоръжения
за
посетители,
които
генерират доходи и

-Насърчаване
на
предприемачеството в
селските райони;
-Насърчаване
развитието
на
интегриран туризъм в
селските райони.

3. 313Насърчаване на
туристическите
дейности;
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Мярката
предоставя
помощ за инвестиции
за
развитие
на
туристическа
инфраструктура, която
е
общинска
или
държавна собственост
и/или за атракции за
посетителите, които не
генерират
печалба,
както и развитие и
маркетинг
на
туристически
продукти на местно
ниво.
Мярка 313 се прилага в
103 селски общини в
България с население
не надвишаващо 10 000
души.
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съоръжения за рафтинг,
пешеходен
туризъм,
планински туризъм и други
спортове;

които не са общинска
и
държавна
собственост.

По ос 3 и мярка 312 по ПРСР изграждането и

регистър към Агенцията по вписванията и при

модернизиране на туристически обекти с

условие че: нямат изискуеми задължения към

повече от 20 помещения за настаняване не е

Държавен фонд "Земеделие"; не са в открито

позволено, но къща за гости с 5 стаи с

производство по несъстоятелност или не са

капацитет максимум 15 легла, спокойно може

обявени

да

производство по ликвидация; нямат изискуеми

бъде

финансирана,

като

проект

по

в

несъстоятелност;

в

публични

312 " Подкрепа за създаване и развитие на

Кандидатите физически лица по мярка 312

микропредприятия "

могат

да

кандидатстват

към

са

съответната мярка.За подпомагане по мярка
могат да кандидатстват

задължения

не

държавата.

само,

ако

са

физически лица (само регистрираните по

регистрирани по Закона за занаятите и само за

Закона за занаятите и само за дейността, за

дейността, за която са регистрирани и при

която са регистрирани), еднолични търговци

условие че:нямат изискуеми задължения към

(ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), могат да

Държавен фонд "Земеделие";нямат изискуеми

кандидатстват само, ако изпълняват следните

публични задължения към държавата.

изисквания.

За

да

бъдта

одобрени

за

финансиране, проектите трябва да отговарят
на

следните

изисквания:да

са

микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от
Закона за малките и средните предприятия;да
имат седалище или клон със седалище, или
постоянен адрес за физическите лица на
територията на община; да не са регистрирани
като земеделски производители по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските; да са
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите

или

Закона

за

занаятите.

По

мярката

313

могат

да

кандидатстват:Селски общини с население
до 10 000 жители. В Добруджа, това са всички
села и малки градове попадащи в територията
на района; По мярката могат да кандидатстват
и Юридически лица с нестопанска цел от
селските райони.По тази

мярка селските

общини в района на Добруджа могат да
получат финансиране до 100% за своите
проекти, а юредическите лица с нестопанска
цел до 70%, като максималната стойност на
помощта и в двата случая е 200 хил. евро.

Кандидатите ЕТ и ЮЛ са допустими за

По мярка 313 се отпускат отделно

подпомагане само ако са вписани в търговския

средства за изграждане на Съоръжения за

http://nauka.bg

45171

ИКОНОМИКА
обществената

инфраструктура,

средства

по

програмите,

финансиращи

подпомагаща развитието на алтернативни

техните проекти. Освен всичко това, трябва

видове туризъм в селските райони. Такива

да се направят икономически издържани

са:

пунктове,

проекти с които да се кандидатства за

информационни табла и пътепоказатели за

финансиране от стрна на Програмите на ЕС

туристическите места и маршрути, заслони

и дофинансиране от страна на държавата.

информационни

и съоръжения за безопасност.Безспорно в
района на Добруджа на база на направеното

3.3.

изследване се установи, че съществуват

алтернативния

туризъм

и

много антропогенни и природни фактори ,

неземеделските

дейности

в

които трябва да бъдат по-добре обозначени

селските

и използвани за целите на развитие на

реформата на ОСП след 2013 г.

алтернативен

туризъм

Разработването

на

в

Перспективи

райони

за

спрямо

региона.

туристически

Развитието на предприемачеството

и

маркетингови стратегии на местно ниво и

създаването на възможности за заетост в

информационни

селските райони представлява важен акцент

материали,

също

се

финансира по ПРСР, стига да бъде добре

в

направен и защитен проекта с които се

неземеделски

кандидатства

По

население като цяло, както и за дейности

програмата и по мярка 313 е заложено, дори

пряко или непряко подпомагащи развитието

финансирането

на

за

финансиране;

на

изграждането

на

инвестиционната

подкрепа

дейности

алтернативния

на

за

селското

туризъм.

електронни системи на местно ниво за

Предприемачеството в селските райони,

резервации в селските райони при създаване

обаче се затруднява от високия риск,

на къщи за гости и семейни хотели.

свързан с дейността на малките пазари,

В заклюение ПРСР предлага много

липсата на капитал и недостатъчния достъп

възможности за изграждане и финансиране

до бизнес центрове и съвети. Секторът на

развитието

видове

малкия бизнес като цяло се сблъсква и с

туризъм, но за да се възползват от тях

допълнителни регионални пречки, свързани

живеещите и работещи в селските райони на

с

Добруджа

местното

на

е

алтернативни

необходимо

да

бъдат

жизненотрудоспособни, да се запознаят с

ниската

покупателна
население

и

способност

на

стагниране

на

местната икономика.

изискванията и условията за отпускане на
172
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Ето защо подкрепата за инвестиране, за

навлизането им или разширяването на

стартиране и развитие на съществуващи

дейностите в сектори с потенциал за

микропредприятия е важен инструмент за

пазарен

подобряване

и

възможност за генериране на допълнителни

потенциала за създаване на заетост в

доходи на земеделските стопани и за

икономиката на селските райони. Тази

пренасочване

подкрепа ще благоприятства развитието на

земеделието към работно места с по-висока

селските райони чрез създаване на повече и

производителност, като по този начин

по-качествени работни места, като спомогне

смекчи проблема с недостатъчната заетост.

конкурентноспособността

за разнообразяване на селската икономика

растеж.

Така

на

Подпомагането

ще

се

работна

на

създаде

ръка

от

земеделски

на България, която в момента е силно

производители за развитие на неземеделски

зависима от земеделието.

дейности, създава възможност за заетост и

Добрата селска инфраструктура може да

на населението, което не се занимава със

подобри качеството на живот като създаде

земеделие като по този път ще се намали

благоприятни

миграцията

условия

социално-икономически

селските

райони.

(особено

инвестициите

в

Населението от селските райони ще може да

видове

инфраструктура)

за

се възползва от допълнителни и с по-високо

различните

съживяване на селските райони и бизнеса и
е

от

предпоставка

задържането

за

привличането

на
важен

конкурентоспособността

Посочените

аргументи

са

основание

на

финансирането и подкрепата на ОСП и

които

са

ПРСР да продължат и след програмния

фактор

за

период

интереса

инвеститори/предприемачи,
изключително

и

качество разнообразни услуги.

на

местните

2007-2013

перспективите

за

г.

Вижданията
развитие

и
на

неземеделските дейности след 2013 г. са

предприятия.
Мерките по ПРСР имат комбинирано

вплетени в целите и приоритетите на ОСП

бизнес

за новия период до 2020 г. Като елемент на

дейности и оказват положителен ефект

интегрираното развитие на селските райони

върху доходите от земеделска дейност,

неземеделските дейности (селски туризъм,

общата производителност и ефективност.

занаяти, екологичен туризъм, производство

въздействие

върху

Подпомагането

различни

на

инвестиции

за

земеделски производители за развиване на
неземеделски

дейности

ще

на зелена енергия и др.) подлежат на
допълнително подпомагане.

улесни
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По-конкретно главните насоки на ОСП

и старите страни, членки. Единствено само

след 2013 г. се отнасят до:

посредством
обща
селскостопанска
политика с еднакви правила може да

 Подпомагане
производството
на
безопасни и висококачествени храни.
В България земеделските производители са
изправени пред тежкото предизвикателство
в условията на финансова криза да правят
сериозни инвестиции за прилагане на
европейските

хигиенни

норми,

изискванията за опазване на околната среда
и хуманно отношение към животните.
Настоящото разпределение на директните
помощи
постави
земеделските
производители от новите страни, членки на
ЕС в неравностойно положение. Конкретен
пример за това е отрицателният външно
търговски баланс
селскостопански

на

търговията със
стоки
след

присъединяването на страната към ЕС.
Дисбаланс се получи и между отделните
подотрасли
на
селското
стопанство.
Натискът на цените вследствие на по-високо
субсидираните селскостопански стоки от
15-те страни, членки на ЕС задържа
развитието и ще доведе до намаляване на
производството в България.
Земеделските производители трябва да
получават
адекватни
приходи
от
реализацията на своята продукция, но и
същевременно да бъдат компенсирани за
прилагането на високите хигиенни и
социални
стандарти.В
условията
на
засилена конкуренция на единния пазар е
необходима една обща селскостопанска
политика, която в по-голяма степен е
насочена към подпомагане на тези процеси
и преодоляване на различията между новите
174
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гарантира функционирането на единния
пазар и да предотврати конкуренцията
между
отделните
страни,
членки.
Производството и пускането на пазара на
качествени
продукти
е
израз
на
регионалната
идентичност.
България
разполага

с

богато

разнообразие

от

селскостопански продукти и подпомагането
на земеделските производители в рамките
на ОСП ще позволи това разнообразие да не
бъде загубено.
 Гарантиране на устойчиво
развитие
В рамките на Пакета на ЕС
„Климатични промени”, България е поела
ангажимент до 2020 г. да увеличи дела на
енергията
от
обновяеми
енергийни
източници до 16%. Производството на
„зелена енергия” представлява най-добрата
гаранция за устойчиво развитие, имайки
предвид законодателството за опазване на
околната среда, действащо в страните,
членки и изискванията, които трябва да
спазват земеделските производители при
производствените практики. Нещо повече
стимулиране използването на енергия от
обновяеми енергийни източници според
Института по икономика на селското
стопанство ще доведе до повишаване на
конкурентно способността, заемане на нови
пазарни позиции на единния пазар,
повишаване доходите на земеделските
производители и създаване на нови работни
места. Ето защо ОСП трябва да предложи
48
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съответните инструменти и ресурс за по-

Освен икономическите и социалните

съществено подпомагане развитието на този

ползи,

сектор.
Гарантиране на устойчивото развитие е

предоставя на обществото, този отрасъл
играе съществена роля и за опазване на

насочено

на

природните ресурси. Постигането на тази

производства,
дейностите извън

цел не може да бъде осигурено ако не се

и

нетрадиционни
диверсифициране

към
на

въвеждане

земеделското производство, включително и
алтернативния
туризъм
като

които

селското

стопанство

запази и развие производствената база
особено
в
райони
с
природни

диверсификационен продукт на селската

неблагополучия. Поради това една обща
селскостопанска политика е много по-

микроикономика.

необходима днес.

 Адаптиране към климатичните
промени
Селското стопанство е сектор, който в
най-голяма
степен
е
засегнат
от
климатичните
промени.
Климатичните
условия са най-съществения фактор,
оказващ влияние върху производството, но
далече са извън контрол. Промените на
климата могат да предизвикат намаление на
производството, ограничаване на водните
ресурси, разпространение на болести по
животните

и

растенията,

които

са

нетипични за даден регион и др. Промените
на климата в бъдеще ще предизвикват поголеми
колебания
на
цените
на
селскостопанските
стоки.
Ето
защо
политиката за опазване на околната среда
сама по себе си не е в състояние да даде
отговор на адаптирането към промените на
климата. В тази насока в рамките на ОСП е
необходим един стратегически подход за
управление на рисковете, както природни,
така и икономически.
Опазване на природните ресурси
почви, вода, биологично разнообразие

–

Като цяло обща рамка на ОСП след
2013 г. предполага да бъдат запазени
двата стълба на ОСП. Необходим е един
силен първи стълб, тъй като той дава
възможност
запазени

от

една

доходите

страна
на

да

бъдат

земеделските

производители, а от друга – директно да се
решават проблемите на пазарите. Вторият
стълб също трябва да играе важна роля в
посока подпомагане на инвестициите и
въвеждане

на

научните

достижения

в

селското стопанство с оглед повишаване на
конкурентоспособността

на

сектора.

Необходимо е да се предвидят финансови
инструменти,

които

да

спомагат

за

постигането на тези цели, но и да са лесно
достъпни особено за дребните и средни
фермери.
Отчита се, че бюджетът по Ос 3 (насочена
към подобряване на качеството на живот и
диверсифициране

на

икономическите

дейности в селските райони) и този по Ос 4
(Leader) са относително малки: съответно
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8.7% и 5.5%. Ето защо в някои страни-

регламент бюджетни линии. От направения

членки на ЕС се развиват национални

анализ и проведеното от нас изследване за

програми

района на Добруджа се вижда, че първите

напр.т.н.

програма

“Genussregionen” в Австрия), които са

успешни

финансирани частично по линия на Ос 3 и

направени. В района съществуват къщи за

частично от национални фондове.

гости,

И

при

двата

стълба

предприемачески
които

стъпки

разполагат

с

са

добра

земеделските

настанителна база, но те не са много на брой

производители трябва да са в центъра на

на фона на потенциалните възможности на

политиката тъй като те не само произвеждат

региона.

храни, което остава първостепенната цел, но

отбележим, че в следствие на направеното

и имат съществен принос за опазването на

изследване, установихме, че в Добружда се

околната среда, биологичното разнообразие

наблюдава

и разнообразяват развитието на селските

антропогенни и природни ресурси, които

райони и с неземеделски дейности ( ос 3

спомагат

мярка 311). Това са ползи за обществото,

алтернативни

които не се отчитат на пазара. Прилагането

ресурси са многобройните пещери в района

на

на

екологосъобразни производствени

Икономически

богато
за

видове
и

е

многообразие

развитие

Шабла

значимо

на

да

от

специфични

туризъм.
село

Такива

Тюленово,

практики неминуемо е свързано с по-ниски

Дуранкулашкото и Шабленско езеро, района

добиви, което трябва да се компенсира. В

на „Сухата река” в близост до селата

тази насока България притежава значителни

Оногур, Телериг, Бакалово и Коларци,

предимства пред останалите страни, членки

резервата”Сребърна”

на ЕС.

редица други природни и антропогени

край

Силистра

и

Заключение:

фактори на база на които с успех се

С цел да се подкрепят започналите

развиват- екологичен, селски, геоложки,

предприемачески инициативи в областта на

пещерен, орнитоложки, ловен и културно-

развитие

в

исторически туризъм. За да могат тези

доброто

алтернативни видове туризъм да се развиват

познаване на Програмата за развитие на

успешно и в бъдеще е необходимо да се

селските райони, нейните основни оси и

финансират в по-голяма степен мерките по

мерки

ос

района

176

(

на
на

е

алтернативния
Добруджа,

туризъм

освен

необходимо

да

се

трета

на

ПРСР,

като

основни

разработятпроекти, които с успех да се

направления с цел развитие на социалната и

защитят и финансират от предвидените по

техническа
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инфраструктура

в

селата.
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Развитието на неземеделски дейности в

на Добруджа. Чрез развитието на тези

селските райони, които се подкрепят от

дейности ще се привлекат повече туристи,

същата основна ос, както и създаването на

предпочитащи спокойни места за отдих,

малки и средни преработващи предприятия

като те от своя страна, съживяват селския

или творчески ателиета, благоприятства

бит, начина на живот и

задържането

развитие на селата в този район на

на

трудоспособно

и

икономическии активно население в района

икономическото

България.
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