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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, 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 цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в Български книжици!
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СЪДЪРЖАНИЕ
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http://youtu.be/OCsoE2v8OeI


 http://nauka.bg 5

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

ЕДНА ПРОДУКЦИЯ НА 
СПИСАНИЕ 

"БЪЛГАРСКА НАУКА" 

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов

72

Документален филм

http://youtu.be/OCsoE2v8OeI
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Обявяваме конкурс за есе пос-
ветено на тема, свързана с 
Космоса и връзката му с нас. 

Конкурсът е предназначен за по-мал-
ката аудитория, но няма ограниче-
ния в годините на автора, може да се 
включи всичко от света на науката и 
техниката, при следните условия:

-  Обем до 7 машинописни стр. (до-
пуска се известно надвишаване при необ-
ходимост);
-  Тематика – избрана от автора и 
изцяло съобразена с компетентността, 
специалността и знанията му;
-  Материалът следва да е изготвен 
при съблюдаване на авторските и срод-
ни права; авторът носи отговорност за 
събюдаването на последните;
-  Участниците не са ограничени от 
условия и могат да бъдат ученици, сту-
денти и хора от всяка възраст, професия 
и позиция.
-  Допълнителни условия – Всички 
права запазени „Българска Наука”.
-  Избора на победител се извършва 
от Сдружение „Форум „Наука”.

Всяко есе трябва да има един автор, 
есета с повече автори ще се приемат 
с условие.

Всички есета с нежелано съдържание, 
а именно - призоваващи към наруша-
ване на действащото законодателство, 
с расистки характер, с остър полити-

чески характер (призиви на действа-
щи партии и групировки), с подбуди 
към престъпления, дискриминация, 
лично или обществено опасни дейст-
вия, съдържащи реклама или порно-
графия, няма да се приемат и учас-
тниците, които са ги изпратили, ще 
бъдат дисквалифицирани. 

Конкурсът стартира на 20-ти ноем-
рви и ще продължи до 20-ти Януари.

КОНКУРС
Списание “Българска Наука” и издателство “СИЕЛА”  обявяват 

конкурс за есе на тема “Ние в Космоса”.
Конкурсът стартира на 20-ти ноемрви и ще продължи до 20-ти Януари.
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Участниците в конкурса се съгласяват 
със следните условия:

-  Участникът се съгласява есето 
му да се използва за постоянна публи-
кация в електронното списание „Бъл-
гарска наука“.

-  Участникът се съгласява да бъде 
обявено името му (или избран от него 
псевдоним) при класирането.

-  Участникът се съгласява него-
вият текст да се разпространява сред 
неограничен кръг от хора.

-  Авторското право върху статия-
та принадлежи на „Българска наука“. 
А авторът на статията, участвал в кон-
курса, си запазва всички неотчужди-
ми авторски права.

Изпращайте своите есета на елек-
тронния адрес: admin@nauka.bg

Повече информация за конкурса и 
условията вижте тук във Форумите 
на БГ Наука - 

 http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14283

Сайт за научни книги:
http://www.review.nauka.bg/

НАУКА
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Предаването „Рибен буквар
www.binar.bg/Предавания/РИБЕН-БУКВАР.html

„Рибен буквар” е седмично предаване 
за наука, което се излъчва на живо 
всеки петък от 18 до 20 часа по интернет 
радио Бинар.
Екипът на предаването - Александрина 
Ал-Джасем и д-р Иван Христов, се 
фокусира върху научни теми, които 
са актуални и предлага на разбираем 
език академична и умерена дискусия 
върху различни проблеми от областта 
на науката. Всеки път специалисти от 
различни области са гости в студиото 
на „Рибен буквар” - за обсъждане и 
отговори на въпроси от аудиторията в 
чата на Binar.bg.

В предаването “Рибен буквар”
 на 28.09.2012

http://goo.gl/JUwDk

Този път „Рибен буквар” насочва по-
глед към небето, за да се фокусира вър-
ху астрономическите звездни обекти, 

каквито са квазарите. С Владимир Бо-
жилов - астроном и научен редактор в 
списание „BBC Знание“, разговаряме 
на живо в студиото. Във втората част 
сме поканили Яница Радева, докто-
рант в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, от която научва-
ме повече за големия български поет 
Иван Теофилов и за поезията на 60-те, 
70-те и 80-те години. За науката като 
религия? Или съвременното звучене 
във взаимовръзката между тези две по-
нятия, погледнати през призмата на 
концептуалния британски художник 
Деймиън Хърст… От  18 часа.

НАУКА

http://www.binar.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%95%D0%9D-%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0.html
http://www.binar.bg
http://goo.gl/JUwDk


 http://nauka.bg 9

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

В предаването „Рибен буквар“ на 
26.10.2012

http://goo.gl/XdETx
В това предаване говорим с д-р Анна 
Алексиева за българската поезия от 

40-те и 50-те години на ХІХ век. Отно-
во за времето на Възраждането, на-
речено „най-българското време“ и за 
това колко се е променил българинът 
оттогава.

Във втората част на „Рибен буквар“ 
разкриваме тайните на терапев-
тичния метод, който д-р Ефтимов 
от ветеринарна клиника Nature, е 
приложил на свой пациент при ле-
чение на ортопедично заболяване с 
мезенхимни стволови клетки. В сту-
диото говорим с нашия събеседник 
и за стволовите клетки в основата на 
присъдената за 2012 година Нобелова 
награда за медицина и физиология. 

НАУКА

http://goo.gl/XdETx
http://goo.gl/XdETx
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В предаването “Рибен буквар”
 на 28.09.2012

http://goo.gl/8jm5m

В първата част разговаряме с доц. д-р 
Пенка Ватова за Деня на народните 
будители, за мисията на Издателски 
център „Боян Пенев“ и за Деня на 
отворените врати в Институт за ли-
тература, БАН. Във втората част на 
предаването при нас гостуват братята 
Петър и Росен Теодосиеви, главни ре-
дактори на списание „Българска нау-
ка” и членове на Управителния съвет 
на сдружение „Форум Наука”. Кои са 
съвременните будители на България? 

Как те стигат до идеята за филм по 
случай 100 годишнина от Балканска 
война и с какво още се занимават, ни 
разказват този петък от 18 часа в сту-
диото на Бинар.

доц. д-р Пенка Ватова

П
ет

ър и Росен Теодосиеви
НАУКА

Следете всеки петък от 18:00 ч. по 
радио Бинар предаването “Рибен Буквар”

http://goo.gl/8jm5m
http://goo.gl/8jm5m
http://www.binar.bg
http://www.binar.bg
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ОФИЦИАЛЕН YOUTUBE КАНАЛ НА БГ НАУКА

http://www.youtube.com/bgnauka
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Нашите прадядовци се изправиха 
срещу старата империя и напра-

виха всичко по силите си, за да се събе-
рат в едно Отечество. Не се посрамиха 
по бойните полета из Тракия, превзе-
ха уж непревземаемата Одринска кре-
пост и изненадаха света. Може би щяха 
дори да влязат в Цариград, ако съдба-
та беше на тяхна страна. Който от тях 
не загина при Одрин и Чаталджа, ско-
ро след това отиде да се сражава при 
Дойран. Поколението от 1912 изкара 
седем години почти непрестанна вой-
на 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 пъти-
ща на Балканите, биха се като лъвове 
и вярваха колкото в Бога, толкова и в 
своите офицери. Списание “Българ-
ска наука” , “Красива Европа”, Клуб 
“Военна История” и др. сметнаха за 
подобаващо да посветят един доку-
ментален филм на славната войниш-
ка 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 прину-
дени да се сражават, не се уплашиха и 
доблестно извършиха своето.

http://goo.gl/d0kGj

В предаването на проф. Пламен Павлов по телевизия СКАТ (“Час по България”) бяха гости 
създателите на филма “На Нож!” Петър и Росен Теодосиеви

НАУКА

http://goo.gl/d0kGj
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Конкурсът FameLab®  е съз-
даден през 2005 г. от Челт-
нъмския фестивал за наука 

в партньорство с Националния 
фонд за наука, технологии и изку-
ства (NESTA) и със спонсорство от 
Pfizer, Silicon 19, Channel 4 и The Daily 
Telegraph. През 2007 г. Британски 
съвет започва да организира конкур-
са за първи път извън Обединеното 
кралство в рамките на един от най-
успешните си регионални проекти 
в Югоизточна Европа. През 2010 г. 
е първото разширение на географ-
ския обхват на конкурса, когато от 9 
страните-участнички стават 14 и вече 
представляват 3 континента – Европа, 
Азия и Африка. По този начин кон-
курсът FameLab се превърна в истин-
ски глобален феномен! България е 
една от страните, в които конкурсът 
се провежда от самото начало през 
2007 г.
Най-ценното на конкурса FameLab е 
мрежата, която създава, развитието 
на уменията и повишаване на инте-
реса към комуникация на науката в 
национален и международен мащаб. 
От създаването на конкурса до сега 
повече от 3500 учени, инженери, ма-
тематици са участвали в него по света 
и над 150 финалисти са се борили за 
място в международния финал.

FameLab си поставя за цел да подкре-
пи и насърчи талантливи млади хора, 
които искат да развият уменията си за 
комуникация, за да представят по-ус-
пешно своята наука пред обществото 

като цяло, а не само пред собствените 
си колеги и научни среди.
Някои от участниците вече успешно 
се реализират и в телевизии и радио, 
но всички остават отдадени на науч-
ните си изследвания и други области 
на дейност, като съчетават научната 
кариера с комуникацията с общество-
то.
Гордеем се с успеха на всеки един от 
тях. Именно международната мрежа 
на участници в конкурса FameLab 
е една от причините да сме толкова 
запалени по инициативата – вижда-
ме как хора от различни държави и 
култури започват да работят заедно, 
много често спонтанно, и създават 
впечатляващи проекти в областта на 
комуникацията на науката.

Щастливи сме, че даваме своя принос 
към доказателството за това, че наука-
та е изключително важно средство за 
дипломация и междукултурно общу-
ване. Когато представители на 15 и 
повече националности се съберат в 
челтнъм за Международния финал, 
всички бариери отпадат. Науката е 
универсална, тя е обединяващ фак-
тор, не е предназначена за елитарна 
група – в нея всеки знаещ човек има 
място.

Конкурсът FameLab
http://famelab.bg

НАУКА
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Новите невероятни 
приключения на 
Джордж и Ани 
включват и някои от 
НАЙ-НОВИТЕ научни 
теории за пътуването 
във времето и Големия 
взрив, както и 
специални есета от 
водещите учени в 
света!

Джордж и Големият взрив
Луси и Стивън Хокинг 

http://www.ciela.bg/?p=book_view&aid=1148

ИСТИНСКИ МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКИ НАУЧЕН 
ШЕДЬОВЪР!
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С характерния си ироничен хумор и кристална 
яснота на обясненията Краус ни отвежда 
назад към началото на всичко, представяйки 
най-новите свидетелства за еволюционния 
път на Вселената и за вероятния ѝ край.

Краус е космолог, лауреат на наградата 
„Университетски преподавател 
на годината” и директор на 

проект „Произход” в Аризонския 
университет. Признат от сп. „Сайънтифик 
Америкън” за рядък научно-обществен 
интелектуалец, той е автор на над триста 
научни публикации и осем книги, 
носител е на множество международни 
награди за изследванията и писмените си 
трудове. Краус е международно известен, 
с обширни изследователски интереси, 
включително връзките между физиката на 
елементарните частици и космологията, 
като изследванията му засягат ранната 
Вселена, естеството на тъмната материя, 
общата теория на относителността и 
астрофизиката на неутриното. През 1982 
г. Краус получава докторска степен по 
физика от Масачусетския технологичен 
институт, след което става член на 
Харвардското научно дружество. През 
1985 г. се присъединява към факултета по 
физика в Йейлския университет, а през 
1993 г. става председател на отдела по 
физика към университета „Кейс Уестърн 
Ризърв”. През 2008 г. започва работа в 
Аризонския университет, където е и до 
днес. Краус е чест редактор във вестници 
и списания с научна насоченост и има 
редовни изяви в медите.

Вселена от нищото. 
Лорънс Краус http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=39139

http://www.ciela.bg/?p=book_view&aid=1148
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Фундаментален изследователски 
труд, дело на д-р Емил 

Димитров, е изданието „Памет, 
юбилей, канон. Увод в социологията 

на българската литература” (ИК 
„Изток-Запад”). Монографията 
се занимава с новата българска 
литература и начина на нейното 
социално функциониране и 
утвърждаване.

Българската литература е била 
предмет на анализ от страна 
на редица учени, специалисти и 
изследователи. В повечето случаи 
обаче тя е разглеждана по-скоро 
през призмата на историята, 
а не на социологията. „Памет, 
юбилей, канон. Увод в социологията 
на българската литература” 
прави изключение, разисквайки не 
историята, а социологията на 
новата българска литература, 
съсредоточавайки вниманието върху 
20-те години на ХХ в. Предмет на 
изследователския труд е новата 
българска литература, но не тя 
самата като набор от творби, 
ценности, постижения, а начинът на 
нейното социално функциониране и 
утвърждаване.

Памет, юбилей, канон. 
д-р Емил Димитров

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=39038
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В „Трактат по история на 
религиите” Мирча Елиаде 
описва цяла „философия 

преди философиите“, очевидна още 

в най-примитивните проявления на 
религията и възникваща от порива за 
обяснение и обобщение, от стремежа 
към „теория“ във всички възможни 
значения на думата. Книгата прави 
достъпна стройността, възвишеността 
и благородството именно на тази 
„философия“. Опиращ се на огромната 
си ерудиция и професионална 
подготовка, индологът Елиаде 
разпростира анализите в „Трактат по 
история на религиите” върху различни 
континенти (включително и Европа), 
отговаряйки на два основни въпроса: 
„Що е
Религия?” и „До каква степен имаме 
правото да говорим за история на 
религията?”

Трактат по история на религиите
Мирча Елиаде

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=39200



 http://nauka.bg 18

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

Българин – Николай Александров 
– e автор на основополагащата 

„Фундаментална теория на 
цветовете” (ИК „Изток-Запад”) 
– книга, която описва същността, 
възникването, разпространението, 

възприемането, измерването и 
въздействието на цветовете около 
нас.

С„Фундаментална теория на 
цветовете” дава богата информация 
за физическата същност на цветовете, 
за видимата и невидимата част на 
светлинния спектър и начините 
на получаване, обработване 
и възпроизвеждане на цветни 
изображения. Заглавието предлага 
също различните колориметрични 
системи – както разработените 
в миналото, така и въведени за 
пръв път от автора. В изданието са 
разгледани допълнителният спектър 
на светлината, както и спектрите на 
черната, сивата и бялата светлина. 
Александров описва също процеса 
на възприемане на цветовете при 
човека и останалите живи същества, 
възникването и еволюцията на 
цветните възприятия, както и 
тяхната физиологична основа, 
биологично значение и съвременните 
технологични подходи за анализ на 
електромагнитни лъчения.

Фундаментална теория на цветовете
Николай Александров

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38917
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Настоящото издание е 
вдъхновено от идеята 
да се погледне на 
Балканските войни през 
очите на съвременници, 
българи, заемали по 
това време различни 
позиции в обществото. За 
съставянето на корпуса 
са подбрани текстове, по-
голямата част от които 
са обнародвани в книги или 
отделни брошури и които 
нямат второ издание.

Балканските войни 1912-1913 
Василка Танкова, Йорданка Гешева, Даниел Вачков, 
Владимир Златарски, Дивна Гоцева, Алека Стрезова

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1006
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Книгата акцентира на една различна 
гледна точка към управлението на 

организацията: с помощта на „невидимите 
ценности“ – корпоративната култура, 
организационната идентичност, 
корпоративния имидж и репутацията на 
компанията, което да доведе до подобряване 

на конкурентното ú представяне в 
съвременната динамична бизнес среда. 
Изследователското внимание е фокусирано 
върху корпоративната култура, защото 
тя придава уникалност на компанията, 
отличавайки я от конкурентите 
ù. Систематизирани са основните 
аспекти на корпоративната култура, 
които допринасят за повишаването 
на конкурентните предимства на 
компаниите. Анализирани са емпирични 
изследвания за позитивната релация 
между корпоративната култура и 
конкурентоспособността в средата, в която 
различните компании реализират своята 
бизнес дейност. Инструментализирани 
са теории и подходи с цел практическото 
им приложение в реална бизнес среда 
за повиша¬ване и устойчивост 
на конкурентните предимства на 
компаниите. Теорията, представена в 
книгата, е подкрепена с анкетно проучване 
на автора сред топмениджърите на 1000 
български фирми, за да се разкрие дали 
българските бизнесмени разбират и 
осъзнават значението на корпоративната 
култура като фактор за повишаване на 
конкурентоспособността. Разработени са и 
изследвания на случаи (case studies), които 
разкриват значението на корпоративната 
култура за цялостното успешно развитие 
на компанията.

Корпоративната култура като 
конкурентно предимство
Яница Димитрова http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1002
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Книгата “Въведение в 
космонавтиката” е посветена на 

една интересна, но същевременно 
и сложна интердисциплинарна 
научна и научно-приложна област 
– космическите изследвания и 
технологии. След кратки сведения 
за космическото пространство, 
околоземния космос и изучаването 
им, читателят се въвежда в отделните 
елементи на космонавтиката. В 
книгата са включени и част от 
резултатите, получени от автора по 
време на над 30 годишната му работа в 
Института за космически и слънчево-
земни изследвания при Българска 
академия на науките

Въведение в космонавтиката
Гаро Мардиросян

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=755
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Книга LХІV от Сборника за 
народни умотворения и народопис 

съдържа текстовете и нотите на 
1752 народни песни от Централна 
Тракия – Ямболско и Старозагорско. 
Съставителите са ги записали най-
вече в края на 60-те години на ХХ в. 
и са ги подредили според мястото им 
в живота на тамошното население. 
Сборникът е снабден с ценни 
показалци – на песните по тактов 
размер и по тонов обем, както и 
на селищата, в които са записани. 
Накрая са изведени и характерните 
ритмични групи. Композитори, 
поети, научни работници и любители 
на фолклорното ни наследство ще 
черпят от сборника обилни образци 
за творчество, ще възвърнат към 
нов живот стародавни фолклорни 
паметници на нашия народ.

Сборник за народни умотворения и 
народопис. 
Съставители: Божанка Ганева, Николай Кауфман 

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=981
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С тази книга Академично 
издателство „Проф. Марин 

Дринов” започва да представя 
за първи път пред българската и 
чуждестранната публика огромното 
документално наследство на 
етномузиколога Вергилий Атанасов 
(1921-2002). Той е работил от 1953 г. 
до 1983 г. в Института за музикознание 
към БАН, като се специализира в 
изучаването на българските народни 
музикални инструменти. В книгата са 
включени автентични фотографии на 
изпълнители и аудиодиск с теренни 
записи на автентичен фолклор, които 
се публикуват за първи път.

Спомени в картина и звук
 Вергилий Атанасов 

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=984
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През последните три милиарда го-
дини животът на Земята се осно-

ваваше на две молекули, съдържащи 
информация - ДНК и РНК, но сега се 
появи и трета - КНК (ксенонуклеино-
ва киселина). Това са полимери, син-
тезирани от молекулярните биолози 
Витор Пинейро и Филип Холигер от 
британския съвет за изследвания в 
областта на медицината. Също като 
ДНК и КНК могат да съхраняват ге-
нетична информация, след което да 
еволюират по естествен начин. За раз-

лика от ДНК те могат да бъдат мани-
пулирани от човека. Изследователите 
се надяват, че КНК може да се из-
ползва за медицински и промишлени 
цели, както и да помогне на учените, 
изучаващи произхода на живота.
Според учените, е напълно възможно 
подобни структури да са съществува-
ли на Земята преди милиарди годи-
ни.
Виждаме три КНК, където монозах-
аридът дезоксирибоза е заместен от 
треоза, хексоза и гликол.

Нов химичен код на живота
 http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14596

НАУКА
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Както и да е, днк-полимеразите не 
разчитат КНК-тата, така че поне на 
този етап няма да може да бъде осъ-
ществена транскрипция от ДНК на 
КНК и обратно.
Може би в бъдеще, създаването на 
подходящи ензими, ще позволи този 
процес:

Материал за четене /и размисъл/:
http://goo.gl/ZM2Qh

НАУКА
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Тъжен глас в празничен ден 

Днес е 8-ми декември 2012 г. Трябва 
да празнувам, но някак си не се 

получава. Хаос и разруха царят в българската 
наука. Как ли стана така, че няма нужда нито 
от българските учени, учили при именити 
западни и руски учители, нито от природните 
закони. Май напразно сме попивали науката 
от големите умове, а и Природата още по-
напразно се е бъхтила да прави закон за 
гравитацията, които не съвпада с това, което 
съвременните ни „експерти“ измъдрят. 
Един ден потомците с голямо отвращение 
ще гледат на „икономическите“  „корифеи“, 
довели българската наука до състоянието 
на подритвана просякиня, точещи парите 
и в обръчи от фирми и мъчещи се да я 
разрушават по всякакъв начин, включително 
и с поставяне на тотално некомпетентни хора 
на върхови управленски позиции. И това 
става във времето, когато светът все повече 
е подчинен на конкуренцията.  И  докато 
у нас животинчето вляво на фиг. 1 стана 
нарицателно за управленец, интелектът на 
нашите конкуренти идва от интелекта на 
техните учители, показани вдясно на фиг. 1.   

Фигура 1:  Ляво – калинка. Дясно – Нилс 
Бор и Макс Планк.

Нищо добро не ни чака, ако 
продължаваме така. Добре, но какво да 
правим. Нека да допуснем, че един ден 
неолибералният кошмар на българската наука 
ще свърши и тя наистина ще бъде призована 
да изпълни ролята си на  будител и на двигател 
на развитието на българското общество. 
Тогава българските учени ще трябва да знаят 
накъде да вървят и какво да правят. Може би е 
добре да споделя част от опита си, получен от  
наблюдение на място на това,  как германците 
изграждаха научната и иновационна система 
в бившите източни земи. Някога  кабинетът 
ми беше на 20 метра от кабинета на един от 
двигателите на този процес, мъдър човек и 
голям учен и организатор, вице-президент на 
едно общество, кръстено на един от двамата 
великани на фиг. 1 вдясно. Поради това, може 
да се предположи, че знам достатъчно за 
изграждането, регулацията и управлението 
на сложни научни системи. Но дали е така, 
ще решите вие. А сега,  нека да започнем. 

 БЪЛГАРИЯ И ИНОВАЦИИТЕ.
Какво става по света и как то се изкривява у нас?

проф. дмн Николай К. Витанов
Институт по механика на БАН

НАУКА
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Няколко думи за съдържанието и 
структурата на иновационната дейност.

В съвременния свят изборът е прост: 
иновация или ликвидация.

Фигура 2. Примери за иновативни 
продукти. Горе – Ламборджини. Долу – 
смартфон. 

По света  иновационната дейност 
и разпространението на иновационни 
технологии, продукти и услуги е ключов 
фактор както за постигане на икономически 
растеж, така и за повишаване на качеството 
на живот на населението на съответната 
страна – виж напр фиг. 2.  Иновациите 
увеличават доходите на фирмите, създават 

конкурентни преимущества, привличат както 
инвеститори, така и потребители. Но в тези 
страни  правилото е – прави иновации или 
умри като бизнес. У нас правилото е -  не 
прави иновации, докато не бъдеш принуден, 
а когато ги правиш, ги прави така, че да не си 
развалиш рахатлъка.

Да допуснем обаче, че е дошъл 
вълшебник, махнал е с вълшебната пръчка 
и изведнъж у нас нагласата по отношение на 
иновациите станала като на запад. Веднага 
се явява проблем - и да правиш иновации, 
каква е ползата от това, ако не можеш да 
управляваш ефективно иновационния процес 
и да използваш потенциала иновациите?  Но 
как се управлява ефективно иновационен 
процес? И какво всъщност е иновация?

Под иновация на запад се разбира 
резултата от практическата реализация на 
нови идеи и знания с цел удовлетворяване 
на някакви нужди на потребителите. 
Оттук следва, че основните свойства на 
иновацията са:  нейната научно-техническа 
новост, нейната практическа реализация 
(в промишленост, селско стопанство, 
образование, здравеопазване и др.) и накрая 
нейната комерсиална реализация, в смисъл, 
че новостта е възприета от пазара и това е 
мярка за нейната способност да удовлетвори 
някакъв вид потребителско търсене.  

Процесът на създаване и 
разпространение на иновациите се нарича 
иновационен процес. Трите компоненти на 
иновационния процес са: 

•	 Новацията (новата идея, новото 
знание) – това са резултатите от 
завършени фундаментални и приложни 
научни изследвания, конструкторски 
разработки и други научно-технически 
дастижения.  Новацията се проявява 
под формата на открития, методики, 
рационализаторски предложения и 
т. н. Специално за чугунени глави, 
считащи, че не им трябва финансиране 
на науката, за да има иновации, 

НАУКА
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подчертавам – за да има иновации, 
трябва да има новации. 

•	 Нововъведение (иновация) – 
резултатът от превръщането на 
новацията в нова или усъвършенствана 
продукция, реализираща се на пазара 
или резултатът от превръщането 
на новацията в усъвършенстван 
технологичен процес, който се използва 
в практическата дейност. Иновацията, 
като краен резултат от творческия 
процес е и стока. Да купиш иновацията 
за нещо означава не да купиш самото 
нещо, а да купиш съвкупността от 
знания и инофармация за дадения 
продукт и неговото производство. 
Затова иновацията е интелектуална 
стока и този факт силно влияе върху 
управлението на иновационния процес 
– фиг. 3. 

•	 Дифузия на иновацията – процесът 
на разпространение на вече 
реализиланата иновация, изразяващ 
се в приложение на иновационната 

технология, иновационните продукти и 
иновационните услуги в нови условия 
и/или на нови места. Скоростта на този 
процес зависи от комуникационните 
канали и способността на 
икономическите и други субекти 
бързо да реагират на нововъведения. 
Част от дифузията на иновацията е 
маркетингът на иновацията (нещо, 
което фирмата-производител 
например може да контролира), а 
друга част е разпространението на 
иновацията от нейните ползватели и 
по каналите на научната информация – 
научните статии (нещо, което фирмата-
производител не може да контролира).

Ролята на пазара и държавата за 
иновациите и иновационния процес

За да се ускори иновационния процес 
трябва да се  съкрати времето между новацията 
(появата на новото знание) и иновацията 
(превръщането на това знание в нова или 
усъвършенствана продукция или в нов или 
усъвършенстван технологичен процес). За 
целта трябва да се преодоляват например 

Фигура 3. Ляво -  иновацията е и интелектуална стока. Дясно – пример за 
дифузия на иновация – разпространение на селското стопанство в Европа.
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бариерите, предизвикващи задържането на 
практическата реализация на новата идея, 
получаването и запазването на конкурентното 
преимущество и т. н. Тук стигаме до ролите на 
два фактора за ускоряване на иновационния 
процес – ролята на пазара и ролята на 
държавата.

Основен двигател на иновационните 
процеси в рамките на пазарна икономика е 
получаването на конкурентно предимство 
и постигане на благоприятно положение в 
конкурентната борба на икономическите 
субекти. Новацията и иновацията са като 
хубавата приказка, която започва с „Имало 
едно време“ (новацията) и завършва с „и 
живели дълго и щастливо“ (успешното 
използване на иновацията).  Но дългият и 
успешен живот на иновациите става все 
по – къс поради нарастналата конкуренция 
в областта на науката и техниката. Затова, 
за да се поддържа конкурентната позиция е 
необходим все по – интензивен иновационен 
процес. А пазарът безмилостно наказва тези, 
които не издържат на темпото. 
 Иновационните системи в някои 
страни освен мощен двигател имат и 
могъщ турбокомпресор (виж фиг.4) 
и този турбокомпресор се нарича 
държавно регулиране на иновационния 
процес. Правителствената политика и 
законодателство могат съществено да 

активират иновационните процеси, да 
стимулират създаването на подпомагащи 
иновациите форми на собственост и да 
финансират разработката на иновативни 
технологии, продукти и услуги. С други 
думи ефективният държавен иновационен 
мениджмънт може да е много полезен. И с 
какво може да е полезен?
  
Фигура 4.   Нека си представим, че 
инонвационната система на една държава 
е нещо като автомобил. Тогава: ляво - 
японската иновационна система (могъщ 
двигател и турбокомпресор, които карат 
автомобила да лети). Дясно – българската 
иновационна система, непрекъснато 
намираща се в процес на „блестящи“ 
неолиберални „реформи“, докарана до 
една магарешка сила и нямаща нужда 
от турбокомпресор според нашите 
„икономически“„корифеи“. Но понеже по 
западните книжки пише, че трябва да се 
сипва бензин, то и нашата „иновационна 
система“ я водят на бензиностанцията. 
Където получават отговор на „много 
сложния” въпрос – магаре бензин пие ли? 
Но продължават упорито с „реформите“ 
като учат магарето да яде камъни, че 
да икономисат пари от храна. Големи 
„успехи” ще постигнете така „корифеи”!    
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Особено важно за управление на 
иновационния процес е създаването на 
благоприятен климат за иновационна 
активност, което се постига чрез адекватно 
разпределение на ресурсите между 
фундаменталните изследвания, приложните 
изследвания и конструкторските разработки, 
чрез сътрудничество на предприятия 
с научни организации и създаване на 
интегрирани корпоративни структури научно 
– производствени центрове, консорциуми и 
корпорации, които да интегрират различни 
елементи на иновационната инфраструктура. 

Фигура 5. Видовете изследователска 
дейност. Горе ляво – фундаментални 
изследвания. Горе дясно – значение на 
приложните изследвания. Долу – резултат 
от конструкторско-изпитателната работа.

Та, като отворихме въпроса, за 
изследователската дейност, нека кажем 
още няколко думи (виж и фиг. 5). Трите 
вида изследователска дейност, ключови 
за осъществяване на иновационния 
процес са: фундаменталните изследвания, 
приложните изследвания и конструкторско-
изпитателната работа. Основата на всичко 
са фундаменталните изследвания, тъй като 

те водят до познаване на закономерностите 
на развитието на природата и обществото, 
водят до получаване на ново знание. От 
фундаменталните изследвания никога не бива 
да се иска директно практическо приложение 
(който иска такова, не може дори да бъде 
наричан с комплимента „калинка“, защото 
си е чист некадърник).  Фундаменталните 
изследвания биват два вида – базови 
и евристични. Резултатът от базовите 
фундаментални изследвания е създаването 
на нови теории и обосновка на нови понятия 
и представи. Резултатът от евристичните 
фундаментални изследвания е например 
откриването на нови свойства на материали, 
откриване на нови принципи на създаване на 
продукти и технологии и т. н.

Въпреки, че в огромния брой от 
случаите резултатите от фундаменталните 
изследвания не могат да бъдат използвани 
директно в практиката, тези изследвания 
имат приоритетно значение за развитието на 
иновационния процес – те са генераторите на 
идеи, те откриват пътищата към областите 
на новите технологии и продукти. Мярката 
за ефективността на фундаменталните 
изследвания е следната – ако 5% от 
резултатите от фундаменталните изследвания 
могат да бъдат използвани в по-нататъшните 
изследвания, се счита, че фундаменталните 
изследвания са ефективни. В условията на 
пазарна икономика, повечето фирми не могат 
да си позволят да провеждат фундаментални 
изследвания. Затова тези изследвания се 
финансират почти изцяло от държавния 
бюджет (и където е възможно се привличат 
и извънбюджетни средства, но те са много 
малки в сравнение с бюджетните разходи). 

Къде се развиват резултатите, получени 
от фундаменталните изследвания? Не се 
смейте,  докарали сме го дотам, че трябва 
да обяснявам тези елементарни неща на 
хората, заемащи ръководни постове високо 
в държавната йерархия.  И ето обяснявам 
като на първолаче – резултатите, получени от 
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фундаменталните изследвания се развиват в 
приложните изследвания, които са насочени 
към получаване на знания за конкретни явления 
и процеси на основата на фундаменталните 
представи за света. Резултатите от приложните 
изследвания са това, което по-нататък може 
да се използва в практиката и те са вторият 
етаж на иновационната дейност. И още 
малко обяснения (вече като за попораснали 
тийнейджъри) -  ако приложните изследвания 
са бензинов двигател, то фундаменталните 
изследвания са бензинът. Само огромен 
некадърник може да си мисли, че бензинов 
двигател може да работи без бензин, нали 
така. И вече ще се съгласите с мен, че 
само още по-голям некадърник може да 
се надява, че иновационният процес ще 
протича интензивно без финансиране на 
фундаментални изследвания.  

Финансирането на приложните 
изследвания в нормалните страни се 
осъществява от фирмите, а държавата 
помага с до 20%, тъй като в нормалните 
страни фирмите са тези, които консумират 
плодовете на приложните изследвания. 
България обаче не е нормална страна, ето 
защо са необходими държавни програми за 
финансиране на приложните изследвания, 
при които съотношението (на Парето) да е 
обърнато – 80% финансиране от държавата, 
20% финансиране от фирмите. Докато 
фирмите си стъпят на краката така, че се 
появи българската Нокиа. 

И третият етаж - конструкторско-
изпитателните разработки са приложения 
на приложните изследвания за създаване 
на прототипи на нова техника, нови 
технологии, нови материали и др. Тези 
разработки са прехода от лабораторните 
дейност към промишленото производство.  
Конструкторско-изпитателните разработки 
са добри, ако поне 95% от резултатите им се 
използват в практиката. Държавата и в много 
по-голяма степен фирмите (в нормалните 
държави) са тези, които провеждат 

конструкторско-изпитателните разработки. 
В духа на обясненията като за тийнейджъри, 
конструкторско-изпетателните разработки 
са шасито и каросерията на нашата кола на 
иновациите. Но и иновационно ферари да ви 
се даде, като сложите някой неолиберален 
некадърник за шофьор, пак нищо няма да 
ви се получи. Юнакът просто  ще източи 
бензина и ще обвини ферарито, че не ще да 
върви иновационната магистрала.  Но хайде 
да спра дотук по този въпрос. Като му дойде 
времето, ще кажа и повече.

Друго, което трябва да се знае много 
добре, че за ефективното управление на 
иновациите и за ефективния трансфер на 
иновации между различни организации и 
отрасли е много важно да е налице ефективен 
процес на сканиране и мониторинг на 
технологиите и тяхното развитие, обзор 
и анализ на информациите за външни 
разработки и тяхното развитие. И накрая - 
за да стартира успешен иновационен процес 
е необходимо да се направи технологичен 
одит на съответната организация, който се 
състои от 3 етапа. Най напред на първия 
етап се прави обзор на технологиите, които 
се използват от дадената организация и 
се прави оценка на нейните позиции по 
отношение на използваните технологии. На 
втория етап се определят технологичните 
еталони – технологиите, който са най-удачни 
за дадената организация в дадения момент. 
На третия етап се извършва съпоставяне на 
портфейла от използваните от организацията 
технологии с технологичните еталон.

Иновационна инфраструктура и видове 
иновации  

Основните видове иновационна дейност 
са: горните три вида изследователска дейност, 
подготовката на съответното производство 
и промишлените изпитания, свързани с тази 
подготовка, създаване и придобиване на 
патенти, лицензи и ноу-хау, инвестиционна 
дейност за реализация на иновационните 
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продукти, сертификация и стандартизация 
на иновативните продукти, маркетинг и 
организация на пазари за реализация на 
иновативния продукт и подготовката на 
кадри. Иновационната дейност  е основана 
на иновационна инфраструктура – това, което 
поддържа и съдейства на иновационната 
дейност. С няколко думи повече, 
иновационната инфраструктура -  това са 
програмите и проектите за поддръжка на 
иновативната дейност, както и изпълняващите 
ги организации.  А самата иновационна 
дейност се осъществява от организациите, 
които изпълняват иновационните проекти и 
програми. Една организация може да е както 
изпълнител на иновационната дейност, така и 
част от иновационната инфраструктура.

В значителната си част съвременната 
иновационна дейност се осъществява чрез 
иновационни проекти. Иновационният проект 
– това са дейностите, насочени към постигане 
на определени резултати от иновационния 
процес в някакъв срок. Много се извинявам, 
че обяснявам нещата като за идиоти, но като 
гледам какво става в държавата, то някой такъв 
като мене трябва да си захвърли научната 
работа и да започне да обяснява на „елита“ 
кое какво е (пък  дано  тези хора започнат да 
правят такива достойни дела, че да спра да 
го пиша „елит” в кавички).  Иновационните 
проекти например може да са насочени към 
развитие на научната инфраструктура или да 
са за получаване на новация, превръщане на 
новацията в иновация, дифузия на иновации. 
Проектите се изпълняват от субектите 
(физически или юридически) на иновационния 
процес, а освен това различни видове субекти 
може да са поръчители, инвеститори или 
изпълнители на иновационни проекти. 
Субектите на иновационния процес трябва 
да имат иновационен потенциал – т.е. да 
имат ресурси (например научно-технически, 
финансови, материални, интелектуални и др.) 
за осъществяване на иновационната дейност. 
Примери за ресурси са човешките (знания, 

умения и навици на персонала), парите, 
нематериални активи, като патенти, лицензи 
и ноу-хау, програмни продукти, търговски 
марки и т. н. Ясно е, че не е сериозно да 
регистрираш една фирма няколко часа, преди 
да изтече конкурс за финансиране на научни 
проекти, тази фирма да има капитал, който не 
стига да си платиш и тока за един месец, и да 
и се приписва иновационен потенциал, щото 
я си наел 2-ма учени, я не. Такива фирми не 
могат да осъществяват иновационна дейност 
(но пък са подходящи да влизат в обръчи от 
фирми при схема за източване на парите за 
научни изследвания). 

 Фигура 6. Горе – радикална 
иновация (появата на смартфона). Долу– 
подобряваща иновация (допълнителни 
светодиодни светлини за автомобил

От иновация до иновация има 
разлика. Има 3 основни критерия по 
които се разграничават иновациите. Най-
напред идва степента на новост, свързана 
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с иновацията. По този критерий има 2 вида 
иновации: радикална (базова) и подобряваща 
иновация. Вторият критерий е характера 
на практическата дейност, свързан с 
иновацията. По този критерий иновациите 
биват производствени или управленски. И 
третият  критерий е свързан с технологичните 
параметри на иновацията. Съгласно този 
критерии иновациите биват  продуктови и 
процесни.  

Радикалните иновации са основани 
на научно откритие или крупно изобретение 
– фиг. 7. Тези иновации водят до поява на 
качествено нови технологии и качествено нови 
продукти.  Подобряващата иновация води до 
подобряване на параметрите на използваната 
технология или произвеждания продукт. 
Подобряващите иновации обикновено се 
извършват от една организация, използваща 
съответната технология или занимаваща се 
със съответния продукт. За да се постигне 
радикална иновация често е необходимо 
обединение на усилията на няколко 
организации и разпределение на дейностите 
между тях. Обикновено фирмите–лидери 
в даден отрасъл предпочитат подобряващи 
иновации, до като по-малките им конкуренти 
се стремят да  правят радикални иновации 
и да създават радикално нови продукти 
и технологии за да могат да подобрят 
конкурентната си позиция.

Фигура 7. Основата на радикална 
иновация може да е крупно откритие 
(свързано например с електричеството 
– ляво) или крупно изобретение (като 
парната машина – дясно).

Производствените иновации 
представляват реализация на новото 
знание за създаване на нови технологии на 
производствения процес, на нови продукти 
или на нови услуги. Управленските иновации 
се въплъщават в нови технологии на 
управление, нови организационни структури 
и нови административни процеси. Тук 
има един интересен момент. Обикновено 
в една организация много по-често се 
осъществяват производствени иновации 
в сравнение с управленските иновации. 
Често необходимите управленски иновации 
закъсняват – налице е закъснителен интервал 
(необходимите производствени иновации 
може да са направени, но съответните им 
организационни иновации не се правят още 
някое време). С други думи, количественото 
натрупване на производствени иновации 
води до ново качество -  управленска 
иновация.   Двата вида иновации зависят и от 
средата, в която се намира организацията. А 
в тази  среда има 2 вида фактори – фактори, 
свързани с управленската среда (това са 
политическите и социалните условия, в които 
функционира организацията) и фактори, 
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свързани с организацията на собствената 
дейност (доставчици, клиенти и т.н.) Оказва 
се, че интензивността на производствените 
иновации зависи много повече от факторите, 
свързани с организацията на собствената 
дейност, докато интензивността на 
управленските иновации зависи от факторите, 
свързани с управленската среда.

Накрая остават продуктовите и 
процесните иновации. При продуктовите 
иновации се получават нови продукти за 
удовлетворяване на определени потребности 
на пазара. При  процесната иновация 
в производствените, управленските, 
маркетинговите, организационните и други 
процеси се въвеждат нови елементи на 
процеса. Производствените иновации могат 
да бъдат както продуктови, така и процесни, 
докато управленските иновации са предимно 
процесни. Възможни са два сценария на 
осъществяване на продуктовите и процесните 
иновации. При първия сценарий в даден 
интервал от време преобладава единия тип 
иновации, а в следващия интервал от време 
преобладават другия тип иновации. Вторият 
сценарий е синхронното осъществяване на 
продуктови и процесни иновации в дадената 
организация. 

За иновационната инфраструктура на 
държавата – инкубатори, технопаркове, 
технополиси

Сред показателите, характеризиращи 
иновационната динамика на една организация, 
най-често използване са два: интензивност 
на осъществяване на иновациите (броя 
иновации, осъществени за даден период 
от време) и скорост на осъществяване на 
иновациите (скоростта, с която се въвежда 
дадена иновация в организацията, след като 
тя вече е била осъществена на друго място). 
За да е съществена иновационната динамика 
трябва да е налице развита иновационна 
инфраструктура. И то не каква да е – а 
иновационна инфраструктура на държавата.

Държавната иновационна 
инфраструктура – това са държавните 
организации, държавните проекти и 
държавните програми,  подпомагащи 
осъществяването на иновационната дейност. 
В зависимост от задачите по съдействието за 
иновационната дейност трябва се обособяват 
и елементите на държавната иновационната 
инфраструктура – информационни, 
организационни, образователни, 
маркетингови и други мрежи подпомагащи 
практическата реализация на новата идея 
и намирането на потребители на новия 
продукт.  Ключовите елементи на държавната 
иновационната инфраструктура са два вида 
– технопаркови структури и информационно-
технологични системи. Технопарковите 
структури са – научни паркове, технологични 
и изследователски паркове, иновационни, 
иновационно-технологични и бизнес-
иновационни центрове, центрове за 
трансфер на технологии, бизнес инкубатори 
и инкубатори на технологии и др. 
Информационно-технологичните системи 
биват бази за научна и технологична 
информация, бази за технико-икономическа 
и техника-юридическа информация и други 
бази данни. Тук по-подробно ще коментираме 
технопарковите структури (виж също фиг. 8).
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Фигура 8. предната страница – малка 
стартираща фирма в бизнес инкубатор. 
Горе – технопаркът Тивандурум в Индия. 
Долу – централната част на технополиса 
Цукуба (Япония).

Технопарковите структури могат 
да се разделят на три големи групи – 
инкубатори, технопаркове и технополиси.  
Инкубаторите предоставят услуги на 
иновационни предприятия, намиращи се 
на стадия на възникване и утвърдяване. 
На тези ранни стадии от развитието на 
фирмите, инкубаторите предоставят помощ 
на фирмите чрез набавяне на информация, 
консултантски услуги, даване под наем на 
помещения и оборудване и оказване на други 
услуги. Колко обаче може една фирма да 
прекара в такъв инкубатор?  Инкубационният 
период на фирмите трае от 2 до 5 години, 
след което те напускат инкубатора и започват 

самостоятелна дейност. Инкубаторите могат 
да са не само иновационни, но и инкубатори за 
изкуство или инкубатори за селскостопанска 
дейност, инкубатори за биотехнологии или 
инкубатори за програмно обезпечение и т. 
н. Инкубаторите би следвало активно  да 
взаимодействат с научно-изследователските 
организации, привличайки персонал и 
оборудване за оказване на услуги при 
формирането и установяването на малкия 
бизнес, развитие на иновационната среда и 
повишаване на икономическата и социалната 
активност на хората. Инкубаторите биват 
два вида – инкубатори, съществуващи като 
самостоятелни организации и инкубатори, 
намиращи се в състава на технологичните 
паркове. Възможно е и съществуването на 
виртуални инкубатори, които осъществяват 
своята дейност по интернет. 

Следващата, по-крупна иновационна 
инфраструктура е технопаркът. Технопаркът 
е научно-производствен комплекс, чиято 
основна задача е създаване на благоприятна 
среда за развитие на малки и средни наукоемки 
фирми. Тези фирми-клиенти на технопарка не 
са само малки фирми в началото на дейността 
си както в случая на инкубатора. Фирмите-
клиенти на технопарка могат да са и средни 
по размер и могат да се намират на различни 
стадии на усвояване на научни знания и 
превръщането им в наукоемки технологии. 
Друга разлика е, че технопарковете се създават 
само за поддържане на иновационната 
дейност, докато инкубаторите могат да 
поддържат и други дейности. 

Основни структурни единици в 
технопарковете са центровете, като почти 
във всеки технопарк има учебен център, 
информационен център, консултационен 
център, иновационна-технологичен център, 
маркетингов център и промишлена зона 
(център). Като други структурни единици в 
състава на технопарковете могат да влизат и 
инкубатори. Основният център в технопарка 
е иновационно-технологичният център. 
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Освен технопаркове можем да имаме и  научно-
изследователски паркове (каквито са двата 
комплекса на БАН в София). Учредители на 
технопарковете по света са предимно научно-
изследователски организации, университети, 
технически университети и конструкторски 
фирми.  Нека да кажем още едно изречение 
за двата научни парка - комплексите на БАН 
на 4-ти и 8-ми километър в София. Нормално 
е човек да очаква, че те ще бъдат развивани и 
отлично финансирани, за да са в основата на 
технологичните паркове и оттам в основата 
на иновационната развитие на държавата. Но 
я си представете, че в държавата Чалгаристан 
(която преди да стане Чалгаристан е имала  
подобни научни паркове) се появи  епохален 
некадърник, който гепва  половината 
от финансирането на парковете, хули 
публично работещите в тях, а в същото 
време в собствения му ресор на наблюдение,  
държавните парите за наука  се насочват от 
свръхсуперкалинка и  потъват в обръчи от 
фирми и неправителствени „институти“. Ясно 
е, че вследствие на действията на този епохален 
некадърник научно-технологичната система 
на съответната държава ще бъде смазана, 
държавата ще се превърне в технологичен 
бантустан, а вследствие на действията на 
суперкалинката и прикриващото го междинно 
звено истинските учени ще се отнасят с 
презрение и отвращение към съответните 
държавни институции. Но вероятно и затова 
супернекадърникът е пратен в съответната 
държава – да я превърне в неконкурентен 
Чалгаристан с галопираща бедност и 
максимално технологично изоставане от 
нормалните държави.  Жарлко за Чалгаристан, 
нали! 

Нека сега продължим с иновационната 
инфраструктура и ви разкажа за нещо, до 
което никога няма да стигнем.  Най-сложният 
елемент на една иновационна инфраструктура 
е технополисът. Технополисът и 
самостоятелна група от технопаркове, 
град на мозъците, представляващ научно-

промишлен комплекс, включващ поне 
един университет и един технически 
университет, поне една система от научно-
изследователски институти и жилищни 
райони с развита градска инфраструктура. 
Целта на технополиса е съсредоточаване 
на научните изследвания в пионерски 
отрасли на производствата и създаване 
на условия за възникване на наукоемки 
производства в тези отрасли. Пример за 
такъв технополис е Цукуба, намиращ се на 
около 50 километра североизточно от Токио, 
където са съсредоточени 2 университета и 
над 50 държавни изследователски института. 
Думичката държавни не я пропуснахте, нали? 
И ето излизат българските стоки на световния 
пазар и трябва да се конкурират с японските. 
Как беше – нерде Ямбол, нерде Стамбул!

Вторият ключов елемент на 
иновационната инфраструктура са 
информационно-технологичните системи, 
състоящи се от бази данни, съдържащи най-
различна информация за резултатите от 
иновационната дейност и за субектите на тази 
дейност – информация например за научни 
и иновационни организации, интелектуална 
собственост, иновационни технологии, 
продукти и услуги и т. н. Тук няма да се 
спирам подробно на тези системи. Вместо 
това, ще подхвана една по-злободневна тема 
– за регулацията на иновационната дейност.

Регулиране на иновационната дейност
Регулацията на иновационната дейност 

е дейността по поддържане и развитие на 
връзките между видовете иновационна 
дейност, както и между техните елементи 
и компоненти. Най-важните елементи 
от регулацията са два: изработването и 
провеждането на иновационна политика 
и второ – управлението на иновационната 
дейност. 

Нивата на регулация на иновационната 
дейност са : държавно регулиране, 
регионално регулиране и регулация на ниво 
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организация, била тя производствена, научно-
изследователска или друга. В основата 
на регулацията на иновационния процес 
е държавната регулация, която е 4 вида – 
организационна, икономическа, финансова 
и нормативно-правова. Ключов елемент на 
държавната регулация са иновационните 
прогнози и стратегии. Иновационното 
прогнозиране трябва да е част от прогнозата 
за социално-икономическо развитие на 
страната и трябва да съдържа реалистични 
и изработени от истински специалисти (а 
не от калинки) предвиждания за насоката 
на иновационната дейност, нейните 
видове, обекти и последствията от нея, 
както и да има сценарии за усвояване и 
разпространение на радикалните  иновации 
и за социално-икономическите последствия 
от практическото използване на наукоемки 
технологии и продукти. На основата на 
всичко това се определят приоритетните 
направления на иновационната дейност. 
Прогнозите обикновено са за 5 години напред.

И така, на основата на прогнозата се 
прави иновационна стратегия и дейностите 
по нея могат да се координират например от 
правителствена комисия по иновационната 
дейност, която да наблюдава регулацията 
на иновационната дейност чрез целеви 
програми, концентриращи бюджетни и 
извънбюджетни средства за финансиране 
на научни изследвания и разработки и за 
финансиране на иновационната дейност. 
На ниво министерства регулацията би 
следвало да се осъществява и чрез програми 
за технологично развитие в рамките на 
развитието на съответните отрасли на 
икономиката и обществото. 

Финансирането на видовете 
изследвания, както от държавата, така и 
от фирмите, трябва да става на основата на 
добре премислена и правена от истински 
специалисти (дебело и тройно подчертавам – 
истински специалисти)  научно-иновационна 
стратегия.  В тази стратегия например на 

ниво фирма, фирмата трябва да си даде ясна 
сметка какво иска да постигне – дали да 
стане технологичен лидер ( чрез разработка 
на иновационна технология), дали да стане 
пионер на иновационен продукт (като 
разработи иновационен продукт или услуга) 
или да заеме някаква пазарна ниша (като 
разработи нови свойства и качества на 
произвежданата продукция).

В нормалните страни, при разработката 
и реализацията на иновации фирмите си 
сътрудничат с други организации и най-
вече с научно-изследователски институти 
и университети и то с държавни такива. 
Причината е, че често иновативните 
разработки са свързани със съществени 
разходи и дори големите фирми трудно ще се 
решат на такива разработки, ако те могат да 
ги доведат до банкрут. Затова, сътрудничейки 
си с държавните научни институти 
например, фирмите намаляват риска за 
себе си, получават подкрепа от държавата 
и придобиват стратегически партньори по 
пътя на пазарната си експанзия. Фирмите 
в нормалните държави си сътрудничат и с 
университети, защото желаят квалифицирани 
кадри със знания за модерната наука и 
технологии. Много правителства разглеждат 
приложението на изследванията, провеждани 
в образователните институции като 
значителен потенциал за активизация на 
иновационния процес – тези изследвания и 
сътрудничеството на образованието с бизнеса 
би могло да даде допълнителни работни 
места, да увеличи приходите на фирмите и да 
увеличи и благосъстоянието на страната.

Би могло. Обаче, не и когато 
университетите не получават никаква изгода 
от сътрудничеството си с фирмите. Малките и 
средни предприятия  например често не взимат 
на работа завършващи водещи университети, 
особено такива с научни степени, а когато 
решат да ги вземат, им плащат такива 
мизерни заплати, че хората бързо бягат в 
чужбина. Темата за сътрудничеството между 
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фирми и университети е голяма и няма да 
бъде засягана повече тук, особено в частта 
и в това, какво може да се направи, за да се 
подобри сътрудничеството. Може би, в друга 
статия ще се занимая с този въпрос. А сега 
нека поговорим за нещо изключително важно 
– финансирането на иновационния процес.  

Финансиране на иновационния процес

Финансирането на иновационния 
процес може да става със собствени средства, 
което няма да коментираме, защото почти го 
няма у нас. Няма да говорим за държавното 
финансиране (има време и затова. Засега 
просто гледайте какво става с неоллибералната 
доктрина за финансиране чрез фонд „Научни 
изследвания“. Само да вметна – този фонд може 
да работи къде по-добре  на неокейнсианска 
принципна основа – но затова, като му дойде 
времето). Ще говорим за финансиране на 
иновационната дейност от инвеститори 
чрез кредити, фондове, инвестиции в ценни 
книжа и т. н. С други думи финансиране през 
пазара. Ще говоря за това нарочно, защото 
често ме обвиняват, че наблягам на ролята на 
държавата. Да, наблягам и то много, но сега 
ще наблегна на нещо, което неолибералните 
„експерти“ отдавна трябваше да се развили 
в България – венчърното финансиране. Но 
понеже при тях приказки - чок, а резултати – 
йок и това не е развито. Но я да видим колко 
знам и за недържавното финансиране на 
иновационния процес.   

Кредитирането на иновационната 
дейност се извършва на договорна 
основа, например между организацията, 
осъществяваща иновационната дейност и 
съответната банка. В банките обаче трябва 
да има аналитични отдели, които да правят 
оценки на възможностите на реализация на 
иновационната продукция, ръста на доходите 
на иновационното предприятие, да разгледат 
бизнес-плана, свързан с иновационния проект 
и т.н. И това нещо у нас тепърва има да се 

развива. 
Друг възможен начин за привличане 

на инвеститори е те да влагат средства в 
ценни книжа, емитирани от субектите на 
иновационната дейност. Това е характерно за 
по-големите фирми, които често прибягват 
до емитиране на ценни книжа поради нужда 
от средства за финансиране на перспективни 
иновационни проекти. 

Трети възможен метод за привличане 
на средства за финансиране н иновационната 
дейност е лизингът, чрез който може да 
се използва скъпоструващо оборудване, 
транспортни средства, телекомуникационна 
или компютърна техника. Чрез лизинга 
лизингодателят (собственикът на това, което 
се отдава на лизинг) отдава съответната 
собственост на съответния лизингополучател 
за дадено време при дадени условия и срещу 
съответно заплащане. Чрез лизинга се разделя 
ползвателната собствеността се разделя от 
владението й. Лизингът може да е вътрешен 
(лизингодателят и лизингополучателят 
са от една и съща държава) или външен 
(лизингодателят и лизингополучателят са 
от различни държави). Лизингът може да е 
краткосрочен (до 18 месеца), средносрочен 
(от 18 до 36 месеца) и дългосрочен (над 36 
месеца). Тук няма да коментираме други 
особености на лизинга, а вместо това ще 
посветим повече място на иновационните 
фондове. 
 Иновационните фондове са важен 
елемент от иновационната среда в една 
държава. Целта на тези фондове е да 
концентрират средства за поддръжка на 
перспективни иновации. Средствата в 
тях могат да се набират от организации 
и фирми, осъществяващи иновационна 
дейност, от банки, застрахователни 
компании и други финансови организации. 
Иновационните фондове работят обикновено 
на конкурсна основа и правят независима 
експертиза на иновационните проекти, 
след което селектираните проекти могат 
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да получат средства от фонда с възвратно 
или безвъзвратно условие за получените 
суми. Иновационните фондове често са 
и поръчители на иновационна дейност и 
понякога са и гаранти по някои задължения 
на организациите, изпълняващи иновационни 
проекти. 

Особен интерес представлява 
фондовото финансиране на инвестиционни 
проекти с висока степен на финансов риск 
и висока неопределеност на очакваната 
търговска печалба от реализацията на 
иновацията. Такива са венчърните фондове, 
които могат да са много ефективни в 
привличане на извънбюджетни средства към 
иновационните процеси. Тези фондове влагат 
капитал в иновационни фирми, чиито акции 
не се търгуват на борсата (иначе казано те 
правят пряка инвестиция – придобиват част 
от акциите на съответната фирма на някакъв 
извънборсов пазар). За разлика от другите 
извънборсови инвеститори венчърният фонд 
изисква участието на свой представител 
в управлението на иновационната фирма. 
Другото интересно при венчърните фондове е, 
че те финансират малки и средни иновационни 
фирми без да изискват насреща някакъв залог 
(тоест те не искат да си заложите апартамента, 
за да ви финансират) и венчърният инвеститор 
не се стреми да придобие контролния пакет на 
съответната фирма. Логиката на венчърните 
инвестиции е, че ако иновативната фирма, 
докато в нея съсобственик е венчърният 
фонд, постигне успех (стойността на някои 
такива фирми за 5 до 10 години се увеличава 
десетки и дори стотици пъти), то рисковете и 
за двете страни са оправдани и всеки получава 
справедливо възнаграждение. Венчърният 
фонд получава печалбата си, когато успее 
да продаде държания от него пакет акции на 
много по-голяма цена отколкото е цената, на 
която фондът е придобил пакета. Периодът 
на съвместна дейност на фонда с фирмата се 
нарича период на съжителство, а продажбата 
на пакета акции се нарича изход на фонда от 

фирмата. Положителното за ръководството на 
фирмата е, че то държи контролния пакет акции 
и така има стимул да осъществи иновационния 
процес и в края на съжителството с фонда да 
получи разработена фирма. Венчърният фонд 
предполага, че мениджмънта на иновативната 
фирма ще използва получените средства като 
лост  за бързо разрастване чрез реализация 
на високорискови иновативни проекти (моята 
препоръка в нашенските условия е да няма 
осланяне само на тези предположения, а да се 
вземат и още мерки). Управата на венчърния 
фонд обикновено не влага собствени 
средства във фонда, а се явява посредник 
между иновативната фирма и  инвеститорите 
във фонда. Успешното функциониране на 
венчърния фонд изисква големи познания в 
областта на управлението на риска и специални 
подходи за балансиране на риска в портфейла 
от инвестиции на фонда. Няма да навлизам 
в математиката, за да не отегча читателя, но 
фондът трябва да има специалисти по риска, 
който да държат риска на портфейла на 
инвестициите под някаква допустима граница. 
В развитите страни основни инвеститори 
във венчърните фондове са пенсионни 
фондове, застрахователни компании, големи 
корпорации, благотворителни фондации, 
държавни структури и частни лица. 
Тези организации и лица инвестират във 
венчърните фондове, защото един добре 
управляван венчърен фонд дава около 25% 
годишен доход (грубо казано това е доходът, 
ако се направи портфейлна инвестиция на 
борсата плюс обаче допълнителна премия, 
която инвеститорът получава заради високия 
риск). Венчърните фондове са много 
привлекателни за големите корпорации, 
защото чрез тях те получават относително 
евтин достъп до информация за нови идеи, 
технологии и продукти. 

Венчърните фондове са успешни, ако 
могат професионално да отберат подходящи 
фирми за инвестиция и имат квалифициран 
мениджмънт от страна на управлението 

НАУКА



 http://nauka.bg 40

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

на дейността на фонда (което често се 
поверява на специално създадена за целта 
фирма, на която за мениджърската дейност 
се предоставя обикновено 20% от печалбата 
на фонда). Технологията на обследване на 
предложенията за проекти и аналитичният 
процес на основата на който мениджърите 
на венчърните фондове взимат решение за 
инвестиция, се нарича дю дилиджънс (due 
diligence). Няма да влизам в подробности 
какво е това, но в общи линии се следва бизнес-
плана на проекта, проверява се мотивацията 
на вносителите на проекта, изследват се 
съществуващите и планираните пазари за 
разпространение на продукцията, както и се 
анализира характера на конкурентната борба 
на тези пазари. В допълнение се проверява 
доколко екипът, подал проекта е в състояние 
да разработи ефективни технологична и 
маркетингова стратегия, какъв е опитът му във 
финансовото планиране, финансовия контрол 
и маркетинговите акции. Дю дилиджънсът е 
процес на жестоко отсяване – обикновено след 
него на всеки 100-на проекта се финансира 1. 

Нека обсъдим още няколко въпроса, 
свързани с венчърните фондове. Най – 
напред важно е на какъв етап от развитието 
на една иновативна фирма е най – добре да се 
използва венчърен капитал? От началото на 
функционирането на фирмата до изработката 
на първия прототип, фирмата обикновено 
е на загуба и дейността и се финансира със 
собствени пари на основателите и (тук е 
мястото на инкубатора, който да предотвратява 
смъртта на такива фирми). Периодът около 
изработката на първия прототип може да 
се финансира чрез интересни юридически 
(и интересни стоящи зад тях физически) 
лица, наричани най-общо бизнес-ангели. 
Следващият етап е преминаване от прототип 
към производство. Обикновено това е 
началният етапна бърз растеж на приходите 
на фирмата и тук е времевият интервал, който 
венчърните фондове обикновено финансират. 
На късния етап на бързия растеж и банковият 

капитал започва де се интересува от 
финансиране на фирмата (тя вече има какво да 
заложи като обезпечение).  Следващият етап, 
в който растежът продължава, но скоростта 
му намалява обикновено се финансира през 
борсата.

Та, в даден момент, е целесъобразно да 
се премине от финансиране на иновативната 
фирма чрез бизнес-ангел към финансиране 
чрез венчърен фонд. Но каква е разликата 
между бизнес-ангелите и венчърните 
фондове?  Бизнес-ангелите се състоят от 
предприемачи, които инвестират собствени 
пари, докато венчърните фондове се 
управляват от мениджъри, които инвестират 
парите на участниците във фонда. Бизнес-
ангелите финансират малки фирми в началото 
на техния път и обхвата на дю-дилиджънса е 
ограничен. Венчърните фондаве финансират 
по-укрепнали и големи фирми след масивен дю-
дилиджънс. Договорите, които се подписват с 
бизнес-ангелите са относително несложни, но 
те много следят за това как ще се инвестират 
дадените пари. При венчърните фондове се 
подписват доста по-детайлни договори, а 
инвестирането на вложените пари се оставя 
в ръцете на ръководството на фирмата, за 
което се предполага, че е заинтересовано от 
разрастването и (пак да кажа, че българските 
венчърни фондове трябва да се отклоняват 
от това правило и добре да следят, за какво 
отиват парите им, защото в България думите 
„честен частник“ вече са просто други думи 
за мошеник и крадец). Бизнес ангелите 
активно се включват в управлението на 
фирмата, за тях кога ще излязат от фирмата и 
какви ще са приходите им е важно, но не е чак 
от първостепенна важност. При венчърните 
фондове е обратното. За тях е важно, но не 
чак толкова важно да участват в мениджмънта 
на фирмата, но е особено важно, кога ще 
излезнат от фирмата и е изключително много 
важно каква ще е печалбата им.  

И накрая – какви са етапите, през 
които се минава при финансирането на 
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иновация чрез венчърен фонд? Най – напред 
фирмата трябва да има идея и екип, който да 
я осъществи. След това трябва да се направи 
бизнес план, добре е да има и прототип и да 
се подберат няколко венчърни фонда, където 
да се кандидатства за финансиране. Следва 
подготовката на документи и събиране на 
информация за дейността на фондовете и 
осъществяване на предварителни контакти 
с фондовете. Следващият етап включва 
изпращане на писма за намеренията и там 
където бъде проявен интерес, съответният 
фонд стартира дю дилиджънс. Ако 
резултатът от дю дилиджънса е положителен, 
следват преговори и ако и те са успешни, се 
подписва споразумение и фирмата получава 
финансиране.  Следващият период е период 
на изпълнение и мониторинг на проекта 
след което фондът излиза от фирмата и тя 
продължава да оперира без участието на 
фонда.

Вместо заключение

Нека да спра дотук засега. Ако стане 
необходимо,  в една следваща публикация 
ще  изложа възгледите си относно това,  
как да се повиши ефективността на 
иновационната дейност, как да се управляват 
процесите на технологичен трансфер и ще 
изясня  особеностите на тактическото и 
стратегическото планиране на дейността 
на иновативните организации. Ако стане 
необходимо. Ако не – няма проблем. Полето 
на западната наука е широко и там прилагам 
знанията си с удоволствие. 

Фигура 9. Скорпионова мишка 
(наричана още вълк в миша кожа и 
известна и като Grasshopper mouse (genus 
Onychomys)) маркира територията си 
с боен писък. Тази мишка е ужасът за 
скорпионите, многоножките и паяците 
в пустините. Номерът с отровата на 
последните не минава, тъй като мишката 
има имунитет. В допълнение мишката е 
хищник и с удоволствие убива и изяжда  
скорпиони, многоножки и паяци. 

А що се отнася до текущата ситуация 
в българската наука и иновации, то, често ме 
питат как да се оправят нещата. Отговорът 
на този въпрос струва доста пари, но хайде 
да кажа нещичко, от което всеки учен може 
да започне. Уважаеми учени, вижте мишока 
на фиг. 9. Не ви се вярва, че той прави това, 
което е написано, но го прави, защото има 
лъвско сърце, макар и да е мишка. А как да се 
постигне подобен успех? На 3 стъпки:

Стъпка 1:   придобихте ли имунитет  
към пропагандната отрова, с която се мъчат 
да ви парализират?  

Стъпка 2: станахте ли хищници - и 
калинките стават за ядене?

Стъпка 3: пазите ли си територията?
Направете тези 3 стъпки и ще видите, 

какви чудеса ще почнат да се случват.  Вие 
има в какво да вярвате и за какво да се борите. 
И ще победите.  
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Последните  15-тина години в Прима-
тологията настъпиха промени, които  
могат да се сравнят само с периода 

на великите открития през 19 век. В много 
от страните, които са дом на най-близките ни 
роднини (91 бр.) се наблюдава засилен инте-
рес към тези емблематични животни и тях-
ното съхранение. Държавите с най-много ви-
дове маймуни – Бразилия (144),  Мадагаскар 
(97), Индонезия и Китай дори стигнаха по-да-
леч, като обучиха десетки приматолози и съз-
дадоха специални професионални центрове, 
занимаващи се с проучвания и съхранение на 
приматите. Тези усилия доведоха и до откри-
ването на невероятен брой нови видове – 58 
през последните 10 години – като поне още 
20, чакат да бъдат описани.

През 2000 година знаменития проф. Колин 
Гроувс поведе учените към нови полета за 
изследване с книгата си „Таксономия на При-
матите“ (Primate Taxonomy). Позовавайки се 
на Филогенетичната Видова Концепция той 

разпозна много подвидове като пълноценни 
видове, и бройката на видовете примати на-
расна  от 234 на над 400, а тази на родовете от 
60 на 73. Най-именитите приматолози, като 
проф. Ръсел Митермайер бързо приеха нова-
та систематика и днес официално са признати 
418 вида.

Колкото повече проучванията се задълбочиха 
обаче, толкова повече стана ясно, че положе-
нието със състоянието на приматите не е никак 
розово. Заплахите към тях не са се променили 
особено, но са станали особено ожесточени 
през последното десетилетие. Въпреки че, 
най-тежкият проблем остава загубата на аре-
ал, се оказва, че  лова за храна и медицински 
цели нанася много по-тежки щети от колко-
то се смяташе в миналото. Според IUCN 69 
вида и подвида са Критично Застрашени, 137 
са Застрашени, а 97 са Уязвими, като за дос-
та видове няма достатъчно информация за да 
бъдат оценени. Тези критични цифри показ-
ват че около 50 % от всички примати попадат 

БИОЛОГИЯ

25-те най-застрашени 
Примати
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12983

Автор: Константин Йорданов
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в една от рисковите категории.
  
През 2008 Международното общество на 
приматолозите, реши на всеки две години да 
обявява 25-те най-застрашени видове и под-
видове примати с което да фокусира общест-
веното внимание върху тях.  

Ето и списъкът излязъл през 2010:
МАДАГАСКАР

Широконос бамбуков лемур  
(Prolemur simus)

Мадагаскар

Не повече от 100 екземпляра

Сивоглав Лемур  (Eulemur cinereiceps)

Мадагаскар

Около 2000 екземпляра

Синеок черен лемур (Eulemur flavifrons)

Мадагаскар

Между 450 -2000 екземпляра

БИОЛОГИЯ
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Северен игрив лемур (Lepilemur septentri-
onalis)

Мадагаскар

По-малко от 100 животни

Копринен Сифака (Propithecus candidus)

Мадагаскар

Между 100 и 1000 екземпляра

АФРИКА

Галаго рондо (Galagoides rondoensis)

Танзания

Няма информация 

БИОЛОГИЯ
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Гвенон ролуей (Cercopithecus diana rolo-
way)

Гана, Кот д’Ивоар

Няма информация 

Нигерски червен колобус (Procolobus epi-
eni)

Делтата на река Нигер, Нигерия

Няма информация

Източен червен колобус Procolobus rufo-
mitratus

Край река Тана, Кения

По-малко от 1000 индивида

Кипунджи (Rungwecebus kipunji)

Танзания
Около 1000 индивида

БИОЛОГИЯ
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Западна речна горила 
(Gorilla gorilla diehli)

Нигерия, Камерун

Между 200-300 индивида

АЗИЯ

Сиауски дългопет (Tarsius tumpara)

Индонезия
По-малко от 1000 индивида

Явански  дебел  лори (Nycticebus javani-
cus)

О. Ява
Няма информация

Лангур на Делакор (Trachypithecus dela-
couri)

Виетнам
Не повече от 200 индивида

БИОЛОГИЯ
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Свиноопашат лангур (Simias concolor)

О. Ментавай, Индонезия
Около 3000 индивида

Златоглав лангур (Trachypithecus polio-
cephalus poliocephalus)

Виетнам

60-70 индивида

Сивокрак лангур (Pygathrix cinerea)

Виетнам

600-700 индивида

Чипоноса маймуна на Долман (Rhino-
pithecus avunculus)

Виетнам

По-малко от 200 индивида

БИОЛОГИЯ
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Източен черен гривест гибон 
(Nomascus nasutus)

Виетнам

Около 100 животни – може би най-редкия 
примат 

Суматренски орангутан 
(Pongo abeli)

о.Суматра

По-малко от 6000 индивида

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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Суматренски орангутан (Pongo abeli)

о.Суматра

По-малко от 6000 индивида

Западен лилаволик лангур (Semnopithecus 
vetulus nestor)

Шри Ланка
Няма информация

ЮЖНА АМЕРИКА

Памукоглав тамарин  (Saguinus Oedipus)

Колумбия
По-малко от 6000

Кафява паякообразна маймуна 
(Ateles hybridus)

Колумбия, Венецуела

Няма информация

БИОЛОГИЯ
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Жълтоопашата вълнеста маймуна  
(Oreonax flavicauda)

Перу

Няма информация

Ето и една от най-красивите 
маймуни, превърнала се в символ за 
природозащититниците-приматолози.

Златистият лъвски тамарин (Leonto-
pithecus rosalia)

През 1996 беше записан като Критично 
Застрашен в IUCN, но след успешното 
интродуциране на здрава популация 
в резервата União Biological Reserve, 
Бразилия, статута му се подобри и вече 
е записан като Застрашен. Смята се, 
че са останали около 1000 животни на 
свобода и около 400 в плен.

БИОЛОГИЯ
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Звуци на животни!
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3007

Автор:  Чавдар Черников

Скална катерица ( Spermophilus variegatus )

Изтегли:   rocksq1.wav   

БИОЛОГИЯ

nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=993
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Прерийно кученце ( Cynomys gunnisoni )

Изтегли:   prairiedog1.wav 

БИОЛОГИЯ

nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=994
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Дървесна жаба - Hyla regilla

Изтегли:   frog2.wav

БИОЛОГИЯ

nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=995
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Meксикански прилеп - Tadarida brasiliensis
След анализ на тези звуци се установява, че звуците варират от 500 до 3000 херца 
и от 6000 до 20 000 херца, получава се една дупка между 3000 и 6000 херца в която 
няма почти никакви звуци. На какво се дължи този феномен за сега не е извест-
но. Бъдещето ще покаже...

Изтегли:   mftbat1.wav 

БИОЛОГИЯ

nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=996
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Цикада ( сем. Cicadidae )

Изтегли:   cicada1.wav  

БИОЛОГИЯ

nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=997
http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022


 http://nauka.bg 56

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

Римските погребални обреди 
съчетавали от една страна древ-
ната вяра в това, че душата на 

човека след смъртта му продължава 
да живее в подземното царство, а от 
друга – суетното желание да се орга-
низират пищни погребения, за да се 
демонстрира слава и власт. Скръбта 
се смесвала със съзнанието за принад-
лежност към рода, тъгата – с шегата 
дори по време на погребението. Все 
конгломерат от определени обичаи, 
които църквата, въвела впоследствие 
и в християнските погребения.
И гърците и римляните считали за 
свой дълг да погребат умрелия, дори 
и да не са му преки роднини. Пътни-
кът, намерил непогребан труп е бил 
длъжен поне символически да го пог-
ребе, посипвайки го със земя. Вярвало 
се, че сянката на непогребания човек 

се скита без покой по земята, тъй като 
само погребаните се допускат в цар-
ството на мъртвите.
Около умиращия се събирали всич-
ки негови роднини. Последното му 
дихание трябвало да бъде уловено 
от най-близкия му човек, тъй като се 
вярвало, че с него отлита и душата. 
След това очите на умрелия били 
затваряни и няколко пъти изричали 
името му.
След това мъртвият бил измиван с 
гореща вода от роднините или при-
служниците. Организирането на по-

ИСТОРИЯ

Римляните и смъртта
Автор: Владимир Попов

 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14570
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гребението обикновено се поемало от 
либитинариите /своеобразна римска 
погребална агенция, намираща се в 
горичката, посветена на богиня Ли-
битина на Есквилин/. Те били разно-
образни специалисти от балсаматори 
до носачи, професионални оплаквач-
ки, флейтисти и пр.

Тъй като трупът оставал известно вре-
ме в къщата, той бил или балсамиран 
или натриван с вещества, задържащи 
разлагането /напр. кедрово масло, 
сол, мед/. След това покойникът бил 
обличан съответно обществения си 
статус – бяла тога за гражданина, тога 
претекста за магистрата, триумфал-
на тога за императора. Върху тялото 
слагали гирлянди, венци от цветя, 
наградни венци и отличия и пр.

В такъв вид покойникът бил излаган 
в атриума върху парадно ложе, за да 
могат всички роднини, близки и при-
ятели да се простят с него. Той бил 
полаган с краката към изхода на къ-
щата, в устата му слагали монета, за 
да плати на Харон пътуването си през 
Стикс, около ложето запалвали све-
щи, кандила с благовония и го посип-
вали с цветя. На лицето на покойния 
нанасяли восък, който да запечата 
изражението му. Тези маски се пазели 
в специален шкаф и били излагани 
на показ на празници или погребе-
ния. На вратата на дома опечалените 
слагали клонка от елха или кипарис /
посветени на боговете на подземното 
царство/.
Дните, през които мъртвият оставал 
в дома не били дефинирани. Поня-
кога ги погребвали през нощта или 
на другия ден, а понякога – след сед-
мица. Погребението било или чрез 
изгаряне, или чрез трупополагане. 
През републиканско време обикнове-
но труповете били кремирани. От 2 в. 
по-честият начин бил заравяне.

Погребенията

Тържествените погребения, следвани 
от гладиаторските игри, се наричали 
funus indictivum /обявени/, защото 
глашатаят информирал обществото, 
канейки го да се присъедини към из-
пращането на покойния в отвъдното. 
Те се извършвали денем, за да могат 
роднините на починалия да покажат 
колко много го уважават с пищна 
погребална церемония, превръщайки 
я в зрелище. Процесията се движела 

ИСТОРИЯ
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в определен ред – разпоредителят на 
‚погребалната агенция‘ и негови под-
чинени подреждали гостите според 
роднинството и взаимоотношенията 
им с покойния. Покрай опечалените 
вървяли факлоносци, отпред шества-
ли музикантите: флейтисти и тръба-
чи; след тях вървели оплаквачките, 
които плачели и пеели.

На погребението на Август хор от 
синовете и дъщерите на аристокра-
тите пеел възхвала в негова чест. След 
оплаквачките вървели танцьори и 
мимове, които дори си позволявали 
шеги по отношение на покойния. 
Така на погребението на Веспасиан, 
който бил известен със скъперничест-
вото си, един от мимовете сложил 
негова маска и попитал прокурато-
рите колко струва погребението му. 
На отговора „10 милиона сестерции“, 
той отговорил напълно в духа на им-
ператора: „ Дайте ми 100 000, а тялото 
ако щете го хвърлете в Тибър“.
След шутовете вървяла най-тържест-
вената и сериозна част на процесията: 
восъчните маски на прославлените 
поредици на покойника /всяка с 

неговото име и длъжностите, които 
заемал през живота си/. Носела ги 
погребалната прислуга, облечена в 
дрехи, съответстващи на ранга на 
покойния. По количеството маски се 
определяла пищността и значимостта 
на погребението.
Погребението на Друз, сина на им-
ператор Тиберий, било според Тацит 
най-бляскаво, защото носели маски-
те на всички предци – от митичния 
Еней /родоначалника на Юлиите/, 
Ромул /основателят на Рим/, а също 
и изтъкнатите личности от рода на 
Клавдиите. Ако починалият бил про-
славен военачалник, били носени и 
картини с изображения на битките 
му, трофеи и триумфални награди.
Следвали носилките, на които бил 
положен мъртвият. Те били носени 
от най-близките му /роднини или 
приятели/. След носилките вървяла 
цялата рода – в тъмни тоги /мъжете/ 
и в бели одежди жените /през им-
перския период/, без накити и знаци 
на своя ранг. Мъжете били с покрита 
глава, жените с разпуснати коси, кои-
то скубели, докато оплаквали покой-
ника. Робите, получили по завещание 

ИСТОРИЯ
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свободата си, носели шапки /знакът 
на освобождението/. След тях вървя-
ла тълпа от любопитни.
При погребението на прославени 
дейци, процесията минавала през Фо-
рума, където на ораторската трибуна 
синът или най-близкият родственик 
на мъртвия произнасял похвална реч 
/laudatio finebris/ за заслугите му. 
Покойникът бил излаган на всеобщ 
обзор на трибуната, а ‚предците‘ се-
дели около него на курулски столове 
и подвизите им били също огласяни. 
Разбира се подобни речи съдържали 
много преувеличения и откровени 
лъжи.
След речта, процесията продължа-
вала в същия ред към мястото на 
погребение извън рамките на града. 
Разрешението за погребение в града 
се давала само за екстрени заслуги. 
Общи гробища имало само за бед-
няци и роби, заможните римляни си 
купували парцели за тази цел, които 
най-често се намирали край пътища-
та. Например на Апиевия път била 
гробницата на Цецилия Метела /
жена на триумвира Крас/, гробни-
ците на Сципионите и Метелите, на 
императорите Септимий Север и 
Галиен.

Богатите имали фамилни гробни-
ци, в които били полагани всички 
представители на рода. Обикновено 
кладата се разполагала недалеч от 
мястото на погребение. Тя често била 
украсена, боядисана и накичена с 
кипарисови клонки. Ложето с покой-
ния било слагано най-отгоре, заедно 
с вещите, които той ценял и обичал 
най-много. Поднасяли се и даровете 
на опечалените, както и множество 
благовония /тамян, шафран, смола, 
миро и пр./. Когато кладата била го-
това, един от роднините я подпалвал, 
извръщайки лицето си. При крема-
цията на прославени военачалници и 
императори, войниците с пълно бой-
но снаряжение обикаляли три пъти 
около нея /в посока отляво надясно/.

След като огънят угасвал, въглените 
били гасени с вода, участниците в це-
ремонията казвали последно сбогом 
на покойника, поръсвали се с вода в 
знак на очистване и си разотивали 
след произнасянето на ilicet – „можете 
да тръгвате“. Оставали само роднини-

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 60

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

те, които събирали овъглените кости. 
След молитва към маните /духовете 
на умрелите/ останките били измива-
ни с вино, а после с мляко. След това 
ги подсушавали и ги слагали в урна. 
След това до могилата била слагана 
трапеза в чест на мъртвия, задължи-
телно ястие на която бил silicernium 
/вид колбас/. Колело се и жертвено 
прасе. За да се очисти домът, се при-
насял в жертва овен в чест на Ларите 
/духовете покровители на къщата/.
Бедните били погребвани нощем. 
Римляните като цяло избягвали да 
докосват трупове, за да не се осквер-
нят и не искали да виждат подобни 
гледки. Te били изнасяни от близките 
си или от наемни носачи в сандък. 
Труповете на най-бедните и робите 
били хвърляни в дълбоки кладенци, 
строени за тази цел.

Възпоменания
Деветте дена след погребенията били 
траурни, роднините ходели в тъм-
ни одежди, обществените им задъл-
жения били отменени. На деветия 
ден на гроба се принасяла жертва /
sacrificium novendiale/ - яйца, леща, 
сол, бакла. В къщата устройвали обед 
/cena novendialis/, на който опечале-
ните присъствали вече с обичайните 
си дрехи. Богатите хора устройвали 
пиршества за всички граждани. По 
време на имперския Рим се раздава-
ли парични суми. Също така се ус-
тройвали и гладиаторски игри /ludi 
novendiales/.
Мъртвият не бил забравян. Той за-
дължително се споменавал на него-
вия рожден ден и в деня на смъртта 

му, през празника на розите /rosalia/ 
и на починалите /parentalia/. Рим-
ляните като цяло били загрижени за 
паметта си. Някои оставяли пари на 
общината, с които да се организират 
панахиди. Тогава на гроба се устрой-
вали възлияния с вода, вино, мляко, 
зехтин. Носели се цветя, венци, коле-
ли се жертвени животни /задължи-
телно с черен цвят/. Палели се свещи 
и кандила. На покойника оставяли 
трапеза /cena leralis/ от зеленчуци, 
хляб, сол, леща и бакла.
Много често римляните строяли 
гробниците си приживе или завеща-
вали паметникът да бъде вдигнат по 
определени стандарти, като в проти-
вен случай наследниците дори били 
заплашени да останат без наследство, 
ако не изпълнят условията. Един при-
мер /макар и в комичен подтекст/, са 
мечтите на богаташа Трималхион /
от ‚Сатирикон‘/ за това как трябва да 
бъде погребан:

“Кажи, скъпи приятелю, нали ще ми 
построиш паметника така, както ти 
го поръчах? Много те моля до краката 
на статуята ми да направиш кученце-
то, венци, съдове с благовония и всички 
битки на Петраитес, за да мога с твоя 
помощ да живея и след смъртта. Освен 
това нека бъде на ширина сто стъпки, а 
в дълбочина – двеста, понеже искам около 
праха ми да растат всякакви плодове и 
много лози. Много глупаво нещо е човек 
да има хубав дом приживе, а там, където 
ще обитава по-дълго да му бъде запусна-
то. И затова искам непременно да се за-
пише: Този паметник не става собстве-
ност на наследника. Аз и в завещанието 
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ще се погрижа де не може никой да ме 
обиди след смъртта ми и ще оставя един 
от моите освободени роби да пази гроба, 
та хората да не тичат до паметника 
ми по голяма нужда. От тебе искам да 
ми направиш и кораби, които вървят с 
пълни платна, и да ме изобразиш как седя 
на трибунала, облечен в тога с пурпурна 
обшивка и с пет златни пръстена, и как 
изсипвам с кесията пари сред тълпата: 
нали помниш какво угощение дадох по за 
два денария на човек? Ако искаш, можеш 
да направиш и триклиния, и как вътре 
гостите пируват. От дясната ми стра-
на ще поставиш статуя на моята Фор-
туната с гълъб в ръката, и нека да води 
кученце на каишка; също моя любимец, и 
много амфори, замазани с гипс, за да не 
се разлее виното. Можеш да направиш и 
една счупена урна, а над нея – плачещо 
момче. По средата – часовник, та който 
погледне колко е часът, ще не ще, да про-
чете името ми. Освен това си помисли 
хубаво дали този надпис ти се вижда 
добър: Гай Помпей Трималхион Мецен-
циан, избран в негово отсъствие за член 
на колегията на жреците на Август. Той 
можеше да заеме всякаква служба в Рим, 
но не поиска. Беше честен, храбър и ве-
рен. Издигна се от малкото, остави три-
десет милиона сестерции и никога през 
живота си не е слушал философ. Сбогом! 
Сбогом и та тебе, пътнико.”

Надгробни паметници

Паметниците били различни според 
предназначението им. Там, където 
бил погребан само един човек, пери-
метърът бил ограден с два или чети-

ри каменни стълба в ъглите на гроба 
или с каменна плоча /в средата й 
имало вдлъбнатина, където се нали-
вало жертвеното вино/. Самата пло-
ча била едновременно и мястото на 
жертвената трапеза /mensa/.

Хората от средното съсловие, които 
не могли да си позволят фамилни 
гробници, се обединявали в колегии 
/collegia funeraticia/ и купували или 
строяли колумбарии /букв. гълъбар-
ници/. Това били четириъгълни или 
кръгли сгради, в стените на които 
имало няколко реда ниши, съдържа-
щи урни. Над всяка ниша имало дъ-
счици с имената на покойника.
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Фамилните гробници били големи 
съоръжения с няколко стаи. В едната 
се събирала родата, а в другите били 
урните или саркофазите.

Надписите, скулптурните компози-
ции и всевъзможни архитектурни 
решения зависели от въображението 
и вкуса на клиента. Гай Цестий на-
пример си направил паметник във 
формата на пирамида:
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А пък гробницата на заможния пекар 
Еурисак разбира се била с формата 
на пещ:

Често около гробниците се засаждали 
дървета и се поддържали обширни 
паркове.
Разбира се императорите и богатите 
римляни си правели цели мавзолеи 
за тях и фамилията им. Мавзолеят на 
Август:

Надписи

Надписите по паметниците били 
най-разнообразни. Фамилните гроб-
ници и мавзолеите, където мястото 
било достатъчно, подвизите на по-
чиналия били описани подробно и 
без съкращения, за да помнят идните 
поколения за величието им:

„На Тиберий Плавций /син на Марк/ 
Силван Елиан, понтифекс, содал на Ав-
густ, триумвир по отливане и сечене 
на злато, сребро и мед, квестор на Ти-
берий Цезар, легат на V легион в Герма-
ния, градски претор, легат и спътник 
на Клавдий Цезар в Британия, консул и 
проконсул на Азия, пропреторски легат 
в Мизия, където той докара като плаща-
щи данък над сто хиляди отвъддунавски 
жители с техните жени, деца, вождове 
и царе. Той напълно потуши въстание-
то сред сарматите, макар да беше от-
пратил голяма част от войската си на 
експедиция в Армения. Той подчини на 
римските знамена неизвестни отпре-
ди това, или пък враждебни на римския 
народ царе. На царете на бастарните 
и роксоланите той изпрати синовете 
на техните братя даки, взети в плен, 
от някои той взе заложници, с което 
укрепи и удължи мира в провинцията. 
Той също така накара скитския цар да 
снеме обсадата т Херсонес, намиращ се 
зад пределите на Бористен. Той пръв в 
тази провинция облегчи снабдяването 
на римския народ с хляб, благодарение на 
доставянето на голямо количество пше-
ница. Изпратен като легат в Испания, 
а след това назначен за градски префект 
бил почетен от Сената с триуфални 
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отличия по инициатива на Император 
Цезар Веспасиан, който казал: „той така 
управляваше Мизия, както и аз бих, а 
неговите почетни триумфални отли-
чия би трябвало да са по-величествени /
отколкото се полагат на градски пре-
фект/“. Него Император Цезар Веспаси-
ан направи консул за втори път по вре-
мето когато изпълняваше длъжността 
си на градски префект.“

Съдържанието на по-обикновените 
мраморни плочи било със съкраще-
ния и включвало кой е починалият, 
годините, които е навършил, къде е 
работил /служил/, кой е издигнал 
гробницата, както и напътствия към 
минаващия или различни мисли:

„Гай Юлий Грат, ветеран от Пета 
преторианска кохорта. Живя четири-
десет години. Служи в армията дваде-
сет години. Родом от Бейрут. Има свой 
наследник Гай Юлий Грат, ветеран от 
Четвърти Скитски легион и наследника 
направи /това/ докато...“

Популярни били и обръщенията към 
пътниците. Авъл Гелий пише за епи-
тафията, съчинена от поета Пакувий:
„Младежо, макар да бързаш, но този 
камък те моли – погледни го и прочети 
това, което пише: ‚Тук лежи прахът на 
поета Марк Пакувий‘, аз искам ти да 
знаеш това. Бъди здрав“.

Друг ‚диалог‘ между починалия и 
пътника:

„Добър изход, Виктор Фабиан“.
„Да ви възнаградят боговете, приятели, 

да са милостиви към вас, странници, за 
това, че не минавате равнодушно покрай 
Виктор Фабиан, държавен роб на служба 
при цензорите на римския народ. Върве-
те и се завърнете живи и невредими. А 
вие, украсяващи ме с венци и хрърлящи 
цветя тук, живейте дълги години“.

„На Хипократ, роб на Плавт, надзира-
тел на робите от вилата, поставиха 
надгробен камък селските роби, които 
той управляваше умерено“.

„Публий Децимий Ерот Мерула, лекар 
терапевт, хирург и окулист, за освобож-
дението си платил на своя господар 50 
000 сестерции, впоследствие се занима-
вал с благотворителност в град Асизий. 
Той пожертвувал 30 000 сестерции за 
статуи за храма на Херкулес и 37 000 
сестерции за настилка на пътищата“.

„Забранявам да се докосват до останки-
те ми. Публий Вероний Калист, най-до-
брият човек тук почива“.

„На подземните богове на Секст Перпер-
на Фирм. Живях докато исках; как ум-
рях, не зная“.

„На подземните богове. Тит Флавий 
Марциал тук почива. Ядох и пих – това 
ми остана; всичко друго се изпари. Живя 
80 години“.

„Тит Цезоний, син на Квинт, от Серги-
евата триба, ветеран от Пети Галски 
легион. Живях и пих на воля. Докле сте 
живи, пийте всички“.

„Кои сме? Какво да се каже? Има ли сми-
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съл този живот?
Човекът живееше с нас, а ето, че вече го 
няма.
Камък, на камъка – име. Няма други сле-
ди.
Сянка ли е само този живот? Да узнаеш 
– не струва“.

„Животът – добро е и зло, а смъртта – 
ни едното, ни другото:
Ако си умен, отсъди и реши, кое е по-ле-
ко.
Но зарад Маните, нека лека бъде пръс-
тта ти“.

„Място на Грания Примигения. Който 
повдигне тази плоча с надпис, нека си 
навлече гнева на сенките, които почиват 
тук“.

„Печелех пари и всичко спечелено бързо 
похарчвах;
Смъртта ме споходи – печалби и загуби 
станаха прах.
Бъдете щастливи, които четете“.

И една по-шегобийна епитафия на 
кръчмаря L. Calidius Eroticus /човек 
с толкова оригинално име няма как 
да не е оставил след себе си майтап-
чиски надпис/:

„Кръчмарю, сметката!“
„Един секстарий вино /около половин 
литър/, хляб за един ас /медна римска 
монета, 10 аса били 1 денарий/, за два аса 
мезета.“
„Така е“.
„За момичето осем аса“
„И това е така“
„За мулето – сено за два аса“
„Това муле ще ме довърши!“

ИСТОРИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13996


 http://nauka.bg 66

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

През тази година се навършват 100 
години от откриването на атом-
ното ядро. Откритието става в ла-

боратория, ръководена от Ъ. Ръдърфорд, 
където сътрудниците му Х. Гайгер и Ъ. 
Марсден облъчват тънки метални плас-
тинки с а- частици. Неочаквано за тях, те 
наблюдават връщащи се назад а- частици. 
Това дава основание да се предположи, че 
в пластинките съществуват положителни 
електрически заряди, концентрирани 
в много малък обем. Впоследствие този 
малък обем е наречен атомно ядро (по-
вече подробности за това откритие може 
да се намерят в книгата на Н. Балабанов, 
„По магистралите на ядрената физика“, 
Унив. Изд. „Паисий Хилендарски“, Плов-
див, 2010). Откритието насочва изследо-

ФИЗИКА

ДИПОЛНИ ПРЕХОДИ В АТОМНИТЕ ЯДРА 
В памет на академик В. Андрейчев (1941-2001)

Автор: Ч. Стоянов

През 2011 г. се навършиха 70 години от рождението и 10 години от смъртта на акад. Венцеслав Ан-
дрейчев. По този повод на 28 април 2011 г. в ИЯИЯЕ на БАН се проведе общоинститутски научен семи-
нар, посветен на неговата памет. На него бяха изнесени докладите: „Фрагменти от научното твор-
чество на акад. В. Андрейчев и тяхното съвременно значение“ от проф. П. Петков, „Диполни преходи в 
атомните ядра“ от чл .кор. Ч. Стоянов, и „Спомени за сътрудничество с В. Андрейчев“ от доц. д-р Л. 
Костов. „Светът на физиката“ публикува един от тези доклади, свързан с това събитие.

Статията е публикувана в  сп. „Светът на Физиката” издавано от Съюз на Физиците в България. Може 
да прочетете целият брой на: http://wop.cointech.net/
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вателите към изучаване свойствата на 
атомните ядра, в които е събрана 99% от 
заобикалящата ни материя. Следващите 
важни открития, свързани със свойствата 
на атомното ядро, стават през 1932 г ко-
гато е открит неутронът, а впоследствие 
е създаден неутрон-протонният модел на 
ядрото (виж цитираната по-горе книга 
на Н. Балабанов). Постепенно се налага 
мнението, че атомното ядро е многочас-
тична квантова система, чиято динамика 
следва законите на квантовата механика. 
При някои ядрени процеси се проявяват 
едночастичните (нуклонни) степени на 
свобода, при други ядрото се държи като 
единно цяло (например, течна капка). 
Тези особености определят продължи-
телността на ядрените процеси, а също 
погълнатата от ядрото или освободена от 
него енергия.

Положителният електрически заряд на 
ядрото позволява, то да бъде изследвано 
чрез взаимодействието му с електромаг-
нитно поле. Удобни за целта са у-кванти-
те. Взаимодействието на ядрото с у-квант 
става посредством фотоядрена реакция. 
Ядрото поглъща у-квант и преминава във 
възбудено състояние. Какъв е механи-
змът на този процес? Изучавайки фото-
ядрената реакция, А. Мигдал предсказ-
ва през 1945г., че реакцията на атомното 
ядро при поглъщане на у-квант води до 
възбуждане на Гигантски диполен резо-
нанс. Механизмът на процеса е следният. 
Протоните в ядрото

се ускоряват в едно направление от елек-
трическото поле на фотоните. На неутро-
ните това поле не действа, но те започват 
да се движат в направление противопо-
ложно на протоните, за се запази постоя-
нен центърът на масата на ядрото. В про-
тивен случай ще бъде нарушен законът 
за запазване на импулса. В резултат на 

това движение възниква възстановяваща 
сила, породена от силното взаимодейст-
вие между нуклоните, която връща нук-
ло-ните в първоначалното им положе-
ние. Схематично процесът е показан на 
фиг. 1. Процесът е колективна реакция 
на атомното ядро спрямо външно вза-
имодействие - вибрация с честота от 5х 
1021 Hz. Това предизвиква силен интерес 
към явлението - резонансът е свойство на 
многочастична квантова система. През 
1947 г. резонансът е открит експеримен-
тално.

Свойствата на Гигантския диполен резо-
нанс дават ценна информация за струк-
турата на атомното ядро. Резонансът е 
проявление на колективните свойства на 
ядрото, но характеристиките му показ-
ват, че може да се получи информация и 
за нуклонните степени на свобода в яд-
рото. Това определя и големия интерес 
към резонанса. Резонансът се наблюдава 
като широк максимум в сечението на ре-
акцията фото поглъщане. Това е възбуж-
дане със спин 1 и отрицателна четност 
(JIl= 1 ). с енергия около 14-15 MeV, ши-
рина около 4-5 MeV. Възбуденото състоя-
ние се разрежда в основното състояние 
на ядрото чрез диполни Е1 преходи. В 
тези изследвания взема активно участие 
академик В. Андрейчев, по това време 
млад физик в ядрения център Рсендорф, 
разположен край Дрезден. Съвместно с 
K.D. Schilling и P. Manfrass, той публику-
ва през 1975 г. систематика на Е1 преходи 
в ядра, обхващащи почти цялата перио-
дична система. Тази систематика, отпеча-
тана в престижното списание Atomic Data 
and Nuclear Data Tables (W. Andrejtscheff, 
K.D. Schilling, P. Manfrass, At. DataNucl. 
Data Tables 16 (1975) 515), се превръща в 
основно помагало на теоретици и експе-
риментатори, занимаващи се с проблема 
Е1 преходи. В личен план мога да кажа, 
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че публикуваната систематика стана за 
мен първата ми среща с научното твор-
чество на академик В. Андрейчев.

Фиг. 1. Гигантски диполен резонанс. 1. Под 
влияние на външно електромагнитно поле 
протоните и неутроните се преместват в 
различни посоки. 2. Протоните и неутрони-
те са разположени в противоположни части 
на ядрото. 3. Силното взаимодействие по-
ражда движение на неутроните и протоните 
обратно на първоначалното. 4. Протоните 
и неутроните са разположени в противопо-
ложни части на ядрото различни от тези в 
част 2. Процесът е вибрация на ядрото с чес-
тота 5х 1021 Hz.

Гигантският диполен резонанс е възбуж-
дане, свързано с промяна на изотопиче-
ския спин на ядрото. Различават се два 
вида възбуждания - изоскаларни и изове-
кторни. Изоскаларният резонанс има из-
отопически спин нула и това съответства 
на движение на неутроните и протоните 
във фаза. Изовекторният резонанс има 
изотопически спин единица и протони-
те и неутроните се движат в противо-

фаза. Изовекторният резонанс е изучен 
значително по-добре. Особеност на вза-
имодействието, водещо до изовекторно 
възбуждане, е, че изовекторната диполна 
сила е отблъскваща и поради това изтлас-
ква възбудените състояния към по-висо-
ки енергии - по-високи от енергията на 
връзката на последния нуклон. Тази осо-
беност е добре изучена и описана в реди-
ца авторитетни монографии.

Характерно за почти цялата физика през 
последните години е рязкото увеличава-
не на възможностите за детектиране на 
слаби процеси. В ядрената физика това 
е свързано със съществено подобряване 
на детекторите за ядрено лъчение. Това 
е довело до създаване на високочувстви-
телни многодетекторни системи, чиято 
автоматизация позволява фиксирането 
на широка гама от процеси, възниква-
щи при един елементарен акт на взаи-
модействие. Това позволи да се натрупа 
значително по-достоверна информация 
за диполните преходи в атомните ядра. 
Голямо беше изумлението, когато бяха 
открити нискоенергетични Е1 преходи, 
значително по слаби от тези, свързани с 
Гигантския диполен резонанс.

Съвременната теория на атомното ядро 
използва няколко основни приближения 
за описание свойствата на възбудените 
състояния. Колективни възбудени състо-
яния, от типа на обсъжданите, се описват 
като суперпозиция от частичко-дупчести 
компоненти. Частицата (дупката) е ну-
клон, движещ се на определена орбита 
на средното поле. Тъй като нуклоните 
са фермиони, то и частичко-дупчесто-
то състояние трябва да има свойствата 
на фермионна двойка. Едно от важните 
приближения на теорията е, че тези фер-
мионни двойки не следват фермионни 
комутационни съотношения, а кому-
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тират като бозони, т.е. на фермионната 
двойка се съпоставя бозон. Това приб-
лижение е проверявяно много пъти и 
неговата ефективност е удивителна. По 
този начин колективните състояния се 
описват като суперпозиция от бозони. 
Такива образувания се наричат фонони. 
В рамките на този формален подход на 
гигантския диполен резонанс съответ-
ства диполен фонон. Нисколежащите ко-
лективни 2+ и 3 състояния се представят 
чрез квадруполен и окту-полен фонони. 
Фононите могат да се свързват в много-
фононни възбудени състояния. И сега 
внимание - квадруполен и октуполен 
фонон могат да се свържат в двуфонон-
но състояние. Следвайки правилата на 
събиране на ъглови моменти, получава-
ме, че сред възможните двуфононни ква-
црупол-октуполни състояния има такива 
с момент и четност 1 - т.е. [2+ х 3 . Така че 
съвсем естествено е да се предположи, че 
нисколежащите 1~ състояния са двуфо-
нонни квадрупол-октуполни състояния. 
Тази структура води до добре определе-
ни свойства на Е1 преходите. Диполният 
електрически оператор в първо прибли-
жение също може да се представи като 
бозонен оператор. Силни Е1 преходи се 
получават, когато чрез диполния елек-
трически оператор се извършва обмен на 
силно колективен фонон между основ-
ното и възбуденото (еднофононно) със-
тояния. Когато обаче Е1 преход свързва 
основното и двуфононно състояние, то 
този преход трябва да е слаб, тъй като ди-
полният електричен оператор разрешава 
обмен само на един (а не два) фонон. Или, 
казано по друг начин, преходът между 
основното и двуфононните състояния са 
забранени поради различния брой бозо-
ни. Този ефект е изучен подробно в ра-
ботата V. Yu. Ponomarev, Ch. Stoyanov, N. 
Tsoneva and M. Grinbcrg. Nucl. Phys. v. A 
635, p. 470 (1998), където преходите, свърз-

ващи основното и двуфононните със-
тояния, са наречени „бозонно забране-
ни“ преходи. Резултатите, представени 
в публикацията, са получени в рамките 
на широко използвания „квазичастично-
фононен“ модел на ядрото. Моделът е 
създаден през 70-години на миналия век 
в ОИЯИ-Дубна и впоследствие е дораз-
вит от авторите на цитираната статия.

Но защо все пак нискоенергетичните Е1 
преходи се наблюдават? Причината е във 
фермионната природа на възбудените 
състояния. Като заменяме фермионните 
двойки с бозони, ние изкуствено огра-
ничаваме свойствата на системата. Ако 
изоставим бозонните комутационни съ-
отношения и пресметнем точно новите 
членове, които се появявят ще видим, че 
тези нови членове свързват основното и 
двуфононните състояния. Изчислените 
поправки са малки, което съответства на 
очакванията за слаби нис-коенергетични 
Е1 преходи. Дотук добре - намерено е ка-
чествено обяснение. Слабите Е1 преходи 
са т. нар. бозонно забранени преходи. 
Но, оказва се, че това не е всичко. Пре-
смятанията показват, че отчитането на 
„бозонно“ забранената част води до сла-
би, но все пак почти на порядък по-силни 
от измерените стойности. Къде може да 
се търси решението ? Гигантският дипо-
лен резонанс е възбуждане от изовекто-
рен тип. Това означава, че при неговото 
възбуждане изотопическият спин на яд-
рото се променя с 1, докато проекцията 
му не се променя и остава същата както 
на основното състояние. Нисколежащите 
2+ и 3 състояния са от изоскаларен тип, 
т.е. нито изитопическият спин, нито не-
говата проекция се изменят при тези 
възбуждания. Ясно е, че двуфононното 
квадрупол-октуполно състояние също 
ще е от изоскаларен тип. Така че приро-
дата на двата типа 1 възбуждания е доста 
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различна. Остатъчното взаимодействие 
води до смесване на тези различни състо-
яния. Вълновата функция на нисколежа-
щото 1~е доминирана от двуфононната 
квадрупол-октуполна компонента, но 
тя съдържа и малка част от компонента, 
свързана с Гигантския диполен резонанс. 
Поради различната природа на тези ком-
поненти техният принос в Е1 прехода е 
деструктивен, т.е. от приноса на двуфо-
нонната компонента трябва да се извади 
приносът на Гигантския диполен резо-
нанс. Пресмятанията показват, че този 
механизъм обяснява напълно стойност-
та на Е1 преходите. Възбуждането на 
Гигантския диполен резонанс е ефект, 
свързан с промени на движението на не-
утроните относително протоните в ядро-
то. Това води до поляризация на ядрото. 
Ясно е, че тази поляризация е съществе-
на за обяснение на малките стойности на 
нисколежащите Е1 преходи.

В университета в Щутгарт през 90-те го-
дини беше разработен т. нар. ядрено-
флуоресцентен метод, даващ възмож-
ност за точно определяне на свойствата 
на нисколежащите възбудени състояния 
в атомните ядра. Както беше казано по-
горе, тези състояния се възбуждат главно 
при взаимодействие нау-кванти с ядрото. 
Гама-квантът е носител на малък ъглов 
момент и при процеси, свързани с пог-
лъщането му от ядрото (фотопоглъщане) 
или нееластично разсейване се възбуж-
дат състояния с ъглов момент близък до 
този на основното състояние. Основното 
състояние на четно-четните ядра е 0+ . 
Следователно при облъчването с у-кван-
ти съответното сечение за възбуждане на 
състояния е твърде голямо.

Ядрено-флуоресцентният метод разкри-
ва уникални възможности за изследване 
свойствата на нисколежащите състояния. 

Диполният преход (Е1), свързващ тези 
състояния с основното, е от порядъка на 
10“3 W.u. (W.u. - това е единица мярка за 
силата на преходите, предложена от В. 
Вайскопф). За сравнение ще посоча, че 
съответната величина за гигантския ди-
полен резонанс е около 10 W.u., т.е. раз-
ликата е 4 порядъка.

Акад. В. Андрейчев имаше много ак-
тивно сътрудничество с групите от уни-
верситета в Кьолн (ръководител П. фон 
Брентано) и университета в Щутгарт 
(ръководител У. Кнайсл). Двамата ма-
стити учени бяха чести гости на нашата 
страна, изнасяли са лекции, обсъждали 
са програми за съвместни експеримен-
ти с групата на академик В. Андрейчев. 
Академик В. Андрейчев участва активно 
в експериментална програма за опреде-
ляне на стойностите на нисколежащите 
Е1 преходи. През 2001 г. в списанието 
Physics Letters В 506 (2001) 239-246 е пуб-
ликувана статията „New evidence for the 
El core polarization in spherical nuclei“ c 
автори W. Andrejtscheff, C. Kohstallb, P. 
von Brentano, C. Fransen, U. Kneissl, N. 
Pietralla, H.H. Pitz. Направените по-горе 
разсъждения са в основата на системати-
ката на нисколежащите Е1 преходи в ци-
тираната статия. Анализирани са голям 
брой преходи в ядра, принадлежащи към 
различни области на периодичната сис-
тема. Основните изводи са следните:

• Систематиката на нисколежащите Е1 
преходи, измерени чрез фотонно разсей-
ване, в четно-четните ядра, намиращи се 
около затворените слоеве, показват забе-
лежителни свойства.

• Характеристиките на преходите показ-
ват по недвусмислен начин, че преходите 
са резултат от диполна поляризация на 
сърцевината на ядрото и потвърждават 
изводите, направени в рамките на „ква-
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зичастично-фононния“ модел на ядрото.

• Главната компонента (повече от 80%) 
на вълновата функция на нисколежа-
щите диполни състояния е двуфононно 
състояние, породено от квадруполните и 
октуполни вибрации на ядрото

• Останалата част от вълновата функция 
е смес от фонони, свързани с Гигантския 
диполен резонанс.

Еднозначно е показано, че диполната по-
ляризация на ядрото е основна за правил-
ното обяснение на малките стойности на 
тези преходи. Цитираната работа е един 
много добър пример за взаимодействие 
на водещи теоретични идеи и тяхното 
приложение към конкретни ядрени про-
цеси.

Тази публикация слага край на дискуси-
ята за природата на нисколежащите ди-
полни преходи в атомните ядра. За голя-
мо съжаление, това е последната статия 
на академик Андрейчев.

В ядрената физика, както в много дру-
ги области на съвременните изследва-
ния, информацията за природата на яв-

ленията се получава след използване на 
сложни методи на анализ. Отдавна е от-
минал „романтичният“ период, когато 
изследователят може пряко да наблюда-
ва протичащите процеси. Днес, на екра-
ните на компютрите се виждат импулси, 
които се анализират чрез разнообразни 
модели. Изисква се познаване както на 
различни подходи за обработка на екс-
перименталната информация, така и на 
тези за теоретично осмисляне на получе-
ните резултати. Такова взаимодействие 
между експеримент и теория е типично 
за големите ядрени центрове. То обаче се 
прави от учени с комплексна подготовка, 
ориентиращи се много добре в новостите 
на теорията и умеещи да извлекат от екс-
перименталните резултати подходяща 
информация. Приятно ми е да споделя, 
че такъв учен беше академик В. Андрей-
чев. Неговата широка професионална 
култура, лекотата, с която общуваше с 
водещи специалисти по ядрена физика, 
му даваха възможност да прави дълбоки 
и ефектни обобщения за свойствата на 
атомното ядро. Лично за мен беше голя-
мо удоволствие общуването с този голям 
български учен.

ФИЗИКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13996
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В началото на тази седмица бяха 
оповестени последните открития 

от космическия телескоп „Кеплер“. 
Установени са общо 461 нови звезди 
с кандидати за планети. За четири 
от тези звезди се предполага, че при-
тежават планети в така наречената 
„обитаема“ зона около своята звезда 
- т.е. регионът, който позволява съ-
ществуването на вода в течно агрегат-
но състояние - едно от условията за 
наличието на живот.
По принцип трябват допълнителни 
изследвания, за да се потвърди със 
сигурност дали около звездите наис-
тина обикалят планети или не (затова 
в астрономията се използва термина 
„кандидат-планети“). Космическият 
телескоп „Кеплер“ търси планети на 
базата на т.нар. транзитен метод - ако 
звездата има планета и планетата 
преминава пред диска на звездата в 
момента на наблюдение, това би до-

вело до намаляване на количеството 
светлина, което достига до телескопа. 
Съществуват явления, които могат да 
имитират наличието на планети. Не-
зависимо от това при последващото 
потвърждение се оказва, че повечето 
от сигналите са реални и наистина 
става въпрос за планети -  90% от звез-
дите, за които се предполага, че при-
тежават планети, наистина имат пла-
нети! Статистически само при една 
десета от тях става въпрос за грешка.
На базата на наблюденията на канди-
дат-планетите могат да се направят 
интересни заключения - в това число 
какво е разпределението на планети-
те в нашата Галактика на базата на 
техния размер. Нашата галактика, 
Млечният път, буквално гъмжи от 
планети!
Данните от космическия телескоп 
„Кеплер“ показват, че планетите с 
размера на Земята не са рядко сре-

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Поне една от всеки шест звезди в Галактика-
та Притежава Планети с размера на земята!

Автор: Светослав Александров
http://www.space-bg.org/
http://www.cosmos.1.bg/
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щано явление. Около 17% от звездите 
в Галактиката притежават планети 
с размера на Земята и с орбита по-
близка от тази на Меркурий. Понеже 
в нашия Млечен Път има около 100 
милиарда звезди, това означава, че 
там има поне 17 милиарда планети с 
размер като нашата Земя!
Като правило повечето от звездите 
с размера на Слънцето притежават 
планети. Ако вземем предвид не само 
планетите с размера на Земята, но 
и по-големите планети, поне 70% от 
всички звезди притежават планета в 
орбита по-близка от тази на нашата 
Земя. Екстраполирайки данните не 
само от „Кеплер“, но и от други тех-
ники за откриване на планети, из-
глежда, че практически всяка звезда с 
размера на Слънцето притежава поне 
по една планета.
Екипът на „Кеплер“ разделя плане-
тите на 5 типа в зависимост от техния 
размер. Около 17% от звездите при-
тежават планета с размер 0.8-1.25 от 
този на Земята (това са земеподобни 
по размер планети). 25% от звездите 
притежават по една супер-Земя (раз-
мер 1.25-2 пъти от този на Земята), 

която обикаля за 150 земни дни око-
ло своята звезда, или за по-малко от 
това време. Също така 25% от звезди-
те притежават аналог на Нептун (2-4 
пъти по-голяма планета от Земята), 
който обикаля за 250 дни, или за по-
малко от това време.
Изненадващо, но газовите гиганти 
като Юпитер се оказват сравнително 
малко.
До този момент ние говорим за пла-
нети, които обикалят около звезди-
те си в близка орбита - под 250 дни. 
Кога обаче ще намерим планети като 
нашата Земя, които обикалят око-
ло звездата си за около 365 дни? Тук 
вече въпросът не е „Дали ще наме-
рим истински аналог на Земята“, а 
„КОГА ще намерим истински аналог 
на Земята“. Космическият телескоп 
„Кеплер“ работи в космоса вече бли-
зо четири години. Това е достатъчно 
дълго време, за да даде възможност на 
учените да започнат да търсят плане-
ти с по-далечни орбити. Според най-
оптимистичните прогнози теоретич-
но е възможно да намерим аналог на 
Земята още тази година.
По информация от: НАСА

“Кеплер 20Е” е една от потвърдените екзопланети с размер близък до този на Земята. 
Photo credit : NASA/Ames/JPL-Caltech

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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2013 година вече започ-
на и по традиция 

трябва да публикувам статия за това 
какво да очакваме. Забавих се, защото 
през изминалата 2012-та се оказа, че е 
много трудно да се напише прогноз-
на статия дори и за година напред. 
Изминалата 2012-та година беше 
изключително успешна година за 
развитието на науката и космонавти-
ката. Провалите бяха малко. Разбира 
се, някои от прогнозите се сбъднаха 
- Китай успешно изстреля в космоса 
първата жена-астронавт, частен кос-
мически кораб (в случая „Драгън“) 
успешно достигна „Международната 
космическа станция“ и се скачи с нея. 
Други прогнози не се сбъднаха - на-
пример мнозина не даваха шанс за 
успешно кацане на марсохода „Кю-
риозити“ и предвиждаха бомбасти-
чен провал през август. Слава Богу, 
че това не се случи и че марсоходът се 
придвижва на Марс спокойно и изу-
чава планетата! Трети събития дори 
не бяха предвидени - кой можеше да 
се досети, че Северна Корея ще стане 
космическа държава? Кой можеше да 
предвиди, че Феликс Баумгартнер ще 
скочи от ръба на космоса и събитието 
ще бъде проследено от милиони зри-
тели?

Феликс Баумгартнер с рекорден скок от 
39 километра

Трудно се пишат прогнози. Лично аз 
имам много очаквания от идната 2013 
година. Прогнозирам, че през 2013 
година ще има много успехи. Прог-
нозирам обаче и отлагания, а считам, 
че е възможно да сме свидетели и на 
неочаквани провали.

космическата 2013 Година: 
ПроГнози и очаквания

Автор: Светослав Александров
http://www.space-bg.org/
http://www.cosmos.1.bg/
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Китайската автоматична станция 
„Чанг‘e 3“ (изговаряна още като „Чан-
ъ“) се очаква да извърши меко кацане на 
повърхността на Луната през изми-

налата година. Ако успее, това ще бъде 
първото меко прилуняване от 1976 го-
дина, когато за последен път земен апа-

рат („Луна 24“ на СССР) достигна меко 
лунната повърхност. Photo credit : CLEP/

CNSA

Според мен двата най-рискови про-
екта за годината са лунният проект 
на НАСА „Ладий“ (от англ. Lunar 
Atmosphere and Dust Environment 
Explorer - LADEE) и лунният проект 
на Китай „Чанг‘e 3“. И двата проекта 
са предвидени за втората половина 
на 2013-та. Американският проект 
„Ладий“ включва изпращането на 
орбитален апарат около Луната - про-
цедура, която е изпипана и отрабо-
тена. Рискът за него идва от това, че 
„Ладий“ ще излети с ракетата „Мино-
тавър 5“. Това е изцяло нова ракета, 
която ще лети за първи път. А ние 
знаем, че статистически голяма част 
от първите полети на ракети завърш-
ват с провали.
„Чанг‘e 3“ на Китай представлява 
спускаем апарат, който ще трябва 
да извърши меко кацане на Луната. 
Това ще бъде първи опит на китай-
ските специалисти да достигнат по-
върхността на небесно тяло и първи 
опит за кацане на Луната от човеш-
ки апарат след 1976 година, когато 
за последен път „Луна 24“ на СССР 
изучаваше земния ни спътник. След 

1976 година Луната беше позабравена 
от космическите агенции. НАСА днес 
изучава Марс и е разположила мар-
соходи на Марс. Ще успее ли Китай в 
този смел опит за кацане на Луната? 
Остава да видим.

Северна Корея успешно изстреля ракета-
та „Инха 3“ и благополучно изведе спът-

ника в космоса „Кванмьонсон-3“

С нетърпение очакваме да разберем 
дали Южна Корея ще се превърне 
в космическа държава. През месец 
декември 2012 по-бедната и техноло-
гично изостаналата комунистическа 
Северна Корея шашна света, след 
като ракетата „Инха 3“ благополуч-
но изведе спътник в космоса - напук 
на предупрежденията от световната 
общност. Южна Корея също има на-
ложени ограничения да не изстрел-
ва далекообхватни ракети - затова 
нейната космическа ракета „Наро“ 
е хибрид - първата степен е разра-
ботена от руския завод „Хруничев“, 
а втората степен е изцяло корейско 
производство. Южнокорейската ра-
кета трябваше да лети в края на 2012 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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година, но многобройни технически 
проблеми наложиха отлагане за пър-
вата половина на 2013 година. Дали 
Южна Корея ще успее да изстреля от 
своя територия собствен космически 
спътник, превръщайки се в космиче-
ска държава и замазвайки срама да 
изостане в областта на космонавтика-
та от по-бедната тоталитарна съседка 
- остава да видим.
През 2013 година ще излети до Марс 
мисията на НАСА „Мейвън“ (от 
англ. MAVEN - Mars Atmosphere and 
Volatile EvolutioN). Независимо от 
съкращенията на бюджета за меж-
дупланетни мисии и независимо че 
НАСА се отказа от съвместен проект 
с Европейската космическа агенция 
„ЕкзоМарс“, в рамките на налични-
те средства агенцията ще изстрелва 
космически апарати до Марс до 2020 
година на почти всеки стартов прозо-
рец. Тази година към Марс ще се от-
прави „Мейвън“, който ще пристигне 
в орбита около Марс през 2014 годи-
на. През 2016 година към Червената 
планета ще лети спускаем апарат 
„инСайт“, а през 2020 година ни очак-
ва нов марсоход. Очевидно е, че през 
2013 година ще тече подготовката по 
работата на всички тези проекти, за 
да може НАСА да се справи в сроко-
вете си.

Индия изненадващо оповести, че 
през настоящата 2013 година може 
да изстреля свой собствен апарат до 
Марс- „Мангаляан 1“. Конструкци-
ята, доколкото съм наясно, започна 
към средата на 2012 година - т.е. до 

изстрелването на „Мангаляан 1“ оста-
ва изключително малко време и мно-
зина специалисти прогнозират, че 
Индия просто няма да успее или ще 
се провали. Все пак, ако Индия се от-
каже да изстрелва космически апарат 
към Марс през тази година, винаги 
има шанс да се пробва пак през 2016 
или по-късно.
По отношение на пилотираната кос-
монавтика, НАСА ще прекара още 
една година без възможност да из-
стрелва хора в орбита със собствена 
технология - астронавти на НАСА ще 
продължат да летят с руски „Союз“-
и. Независимо от това агенцията ще 
продължи да работи по новия кораб 
„Орион“. Първият тестов (безпилотен) 
полет на „Орион“ ще е през 2014 годи-
на, така че през тази година предстои 
много работа, за да може корабът да 
бъде готов за тогавашния полет. Инте-

“Мейвън” MAVEN - Mars Atmosphere and 
Volatile EvolutioN

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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ресното е в слу-
чая, че Сервиз-
ният модул на 
„Орион“ ще 
бъде разрабо-
тен от Европей-
ската космиче-
ска агенция.

През 2013 година се очакват нови 
полети на кораби „Драгън“ до „Меж-
дународната космическа станция“. 
Друга частна компания - „Орбитал 
Сайънсиз Корпорейшън“ е на път 
да дебютира - ракетата „Антарес“ с 
кораб „Сигнус“ ще трябва да излетят 
още през първата половина на 2013-
та.
През изминалите няколко години 
компания „Върджин Галактик“ дъл-
го отлагаше първите самостоятелни 
полети на корабите „Спейс Шип Ту“.  
Най-накрая се очаква корабите да по-
летят тестово през тази година, а през 
2014 година да извеждат в орбита ту-
ристи - стига да няма допълнителни 
отлагания, които вече са системни за 
тази компания.
Япония и Европейската космическа 
агенция очакват да изстрелят нови 
товарни кораби до „Международната 
космическа станция“ през тази годи-
на.
Китайският космически кораб „Шен-
джоу 10“ се очаква да излети през 
юни. Възможно е на борда да има 
отново астронавт от женски пол.

И
нж

инерен модел на О
рион с всичкит

е му компонент
и.

Диаграма на Шънджоу-10 (вдясно), 
закачен с Tiangong-1 (вляво)

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Русия се очаква да изстреля биоло-
гичен спътник с мишки „Бион М“ 
някъде по-късно през тази година. На 
него ще бъде монтиран и български 

дозиметър.
Това са най-съществените проекти, 
които се очакват за годината. Разбира 
се, не са изключени изненади.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Докажи, че можеш да промениш 
Света!

Не чакай друг да управлява 
живота ти!

About the Competition

Throughout history and across the globe, millions of lives have been improved by the innovative ideas 

of individuals from many different fields of expertise. Could yours be the next BIG idea? How can you 

improve the standard of living – health, education, and security – of 1 million people in the next 3 

years in the CEE&SEE region through the use of technology?

The Prize

Two scholarships to the Graduate Studies Program 2013 at Singularity University, located at NASA 

Research Park in Silicon Valley, California worth $25,000 USD, each. Additional prizes may also be 

awarded for the implementation and incubation of certain projects.

Остава точно един месец до края на конкурса за 
идеи на програма “Singularity University”!!!

Applications are being accepted

between 1st December 2012 – 15th February 2013.

http://www.sucee.eu/



 http://nauka.bg 80

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

В статията се прави анализ 
на проблема за ресурсната 

ефективност на икономическата система 
и се извежда влиянието на дейностите 
от сектора на услугите върху нея. 
Анализирана е ефективността на два 
производствени фактора – заети лица и 
инвестиции в ДМА.

Използвани са няколко обобщаващи 
показателя: производителност на труда1, 
тъй като нейното увеличение е решаващо 
условие за по-пълноценно производство, 
пределна производителност2, която 

1  Средната производителност на 
отделния фактор отразява средния размер на 
производствения резултат, получен с участието 
на единица от изследвания фактор, при постоянни 
количества на останалите фактори.
2  Пределната производителност отразява 
изменението на БДС в резултат на промяна на 

според неокласическата теория дава 
по-вярна представа за постигнатата 
ефективност на трудовите ресурси, частна 
факторна еластичност3.  Ефективността 
на инвестициите в ДМА се измерва с 
показателите капиталова интензивност, 
капиталова продуктивност и прирастна 
капиталоемкост. 

В сектора на услугите като цяло 
средната ПТ расте и колебанията са 
слаби. Пределната производителност 
през целия период е по-висока от 
заетите лица с единица и постоянни количества 
на останалите фактори.
3  Частната факторна еластичност показва при 
изменение на съответния производствен фактор 
с 1% (в случая фактора труд), с колко процента 
ще се промени размерът на производството при 
постоянни равнища на останалите фактори. 
Изчислява се като отношение между пределната 
и средната производителност на труда.

ИКОНОМИКА

Ресурсна ефективност на българската 
икономика и влияние на структурните 
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средната, което е добър показател 
за развитието на сектора. До 2000 г. 
частната факторна еластичност приема 
доста високи стойности, но това може 
да се отдаде на факта, че става въпрос за 
години на стабилизация след прехода, 
до въвеждането на валутен борд. След 
което еластичността започва да се 
движи в рамките на 2-3,3 и да намалява, 
което говори, че нарастването на БДС в 
сектора се влияе повече от интензивните 
фактори, а не само от заетите лица.

За вторият фактор – инвестициите 
в ДМА в сектора, показателни са други 
две резултативни величини, а именно 
ефективността на тези инвестиции 
(т.нар. капиталова продуктивност) и 
реципрочния показател капиталова 
интензивност на ДМА.4 Капиталовата 
продуктивност показва инвестициите в 
ДМА с колко са допринесли за създаването 
на единица БДС. Капиталовата 
интензивност до 2007 г. расте, вместо 
да започва да намалява и ресурсите 
да се използват по-ефективно. Това 
означава, че все още повече инвестиции 
са необходими за 1 лв. прираст на БДС. В 
дългосрочна перспектива капиталовата 
интензивност би било добре да бъде 
относително постоянна величина или 
плавно да намалява. Раздвижване у нас 

4  Ефективността на инвестициите в ДМА 
за сектора се изчислява като БДС в сектора 
се раздели на стойността на инвестициите, а 
другия показател – капиталова интензивност е 
реципрочен на този и показва 1 лв. БДС в сектора 
на услугите какви инвестиции изисква.

се забелязва едва през последните три 
години, когато този показател постепенно 
намалява. Това до голяма степен се дължи 
и на икономическата криза, която действа 
оздравително и сектора на услугите става 
по-ефективен. Освен това разходите за 
инвестиции преди 2008 г. започват да 
се възвръщат именно през последните 
години. 

Показателят капиталова 
продуктивност5  има твърде сложна връзка 
и взаимодействие с другите икономически 
показатели. Той характеризира степента 
на използване на ДМА и увеличаването 
му определя и нарастването 
на произведената продукция. 
Подобряването на използването на 
ДМА е основен фактор за увеличение 
на капиталовата продуктивност в 
сектора на услугите. Тя отразява в 
себе си и качеството на въвежданите 
в действие ДМА и ефективността на 
инвестициите в тях. Увеличението на 
капиталовата продуктивност в резултат 
от понижаване стойността на единица от 
новите ДМА в сравнение с действащите, 
означава ускоряване на техническото 
и икономическото развитие на сектора 
и то с по-малки инвестиции в единица 
постигнат резултат. Следователно, този 
показател отразява и формира важни 
макроикономически пропорции и затова 

5  Между капиталовата интензивност 
и капиталовата продуктивност съществува 
обратнопропорционална зависимост: колкото 
по-висока е капиталовата интензивност, толкова 
по-ниска е капиталовата продуктивност.

ИКОНОМИКА



 http://nauka.bg 82

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

неговото увеличение позволява да се 
понижава частта на инвестициите и да се 
изменя структурата на производството в 
сектор “Услуги”.

Анализът на капиталовата 
интензивност в сектора на услугите 
позволи да се изведат закономерни 
тенденции в динамиката й. Услугите са 
агрегиран сектор със сложна вътрешна 
структура. Неговите дейности се 
характеризират с различно равнище на 
капиталова интензивност. Поради това 
измененията в отрасловата му структура 
обуславят и съответната динамика на 
капиталовата интензивност на сектора 
на услугите като цяло. Увеличаването 
на относителния дял на дейностите с по-
висока капиталова интензивност в общия 
обем на неговото производство води до 
нарастване величината на показателя. 

От данните в статията за 
капиталовата продуктивност и 
капиталовата интензивност е видно, че: 
в почти всички дейности капиталовата 
продуктивност намалява, което говори, 
че се влагат инвестиции за ДМА в тези 
дейности, които носят по-малък прираст 
в БДС. Изключение правят финансовото 
посредничество и донякъде държавното 
управление, където капиталовата 
продуктивност расте. Реципрочният 
показател капиталова интензивност - 
расте и следователно нарастването на 
БДС за по-голямата част от дейностите в 
сектора става с все повече инвестиции в 
ДМА. След 2000 г. в дейностите “Търговия, 

ремонт на автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството” и “Хотели и 
ресторанти” капиталовата интензивност 
е по-голяма спрямо средната за 
сектор “Услуги”. Тя е сравнително 
ниска за дейностите “Образование” и 
“Здравеопазване”, тъй като те са основно 
финансирани от държавния бюджет и 
инвестициите за ДМА в тях зависят от 
бюджетната политика на държавата.

Нарастването на капиталовата 
интензивност и намаляването на 
капиталовата продуктивност са резултат 
на обективни промени на производството 
в сектора, които не са тъждествени 
със снижаването на ефективността 
му. Такива са промените в цените на 
средствата за производство, въвеждането 
на нова техника и технология, 
измененията на цените на суровините, 
материалите и горивата, промените в 
амортизационните норми, с цел по-бързо 
отписване на машините и съоръженията, 
преструктурирането на икономиката 
в посока на по-капиталовоинтензивни 
дейности, измененията в асортимента, 
увеличаването на разходите за 
вложения в инфраструктурни проекти, 
подобряване на условията на труд и 
опазването на околната среда са все 
фактори, които в една или друга степен 
повишават капиталовата интензивност 
(дори без промени в ефективността, 
т.е. без никакви разлики в реалния 
производствен процес). 

Качествена мярка за 
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инвестиционната активност в сектора 
на услугите е още един показател 
– коефициента на капиталоемкост 
на прираста на продукцията. 
Той синтезира в себе си както 
количествени, така и качествени 
измерения на инвестиционния процес 
и на свързани с него производствени, 
научноизследователски, образователни, 
здравни и други дейности. Върху 
коефициента влияе и структурната 
насоченост на инвестициите – към 
отрасли с висока, средна или ниска 
капиталоемкост. 

Таблица 1

Коефициенти на прирастна 
капиталоемкост6 на БДС в различните 

дейности от сектора на услугите

Прирастната капиталоемкост на 
продукцията е съвкупна характеристика 
на множество фактори предшестващи, 
6  Коефициентът на прирастна 
капиталоемкост се изчислява като отношение 
между средногодишните непретеглени величини 
на нормите на инвестиране за разглеждания 
период и средногодишните прирасти на 
БДС за същия период, установени като 
средногеометрични от верижните индекси.

съпровождащи и последващи 
инвестиционния процес в отделните 
сектори на икономиката. В литературата 
широко разпространена е тезата, че 
в по-голямата част от случаите тези 
коефициенти са около и под 5,0. За сектора 
на услугите тази теза се потвърждава.

От таблица 1 се вижда, че 
ефективността на направените 
инвестиции в сектора на услугите, 
измерена с капиталоемкостта на 
прирастта на БДС7 намалява. За 
изследвания период 1997-2010 година 
особено през последните две години 
показателят демонстрира нарастваща 
ефективност (все по-малко инвестиции за 
1% прираст на БДС). Особено показателни 
в тази посока са дейностите финансово 
посредничество, операции с недвижими 
имоти и бизнес услуги, следвани от 
образованието, здравеопазването и други 
дейности, обслужващи обществото и 
личността.

С повишаване на равнището на 
развитие на страната и свързаното с 
това повишение на ефективността на 
стопанската дейност, коефициентите на 
прирастна капиталоемкост намаляват. 
В сектора на услугите този коефициент 
също намалява. За периода 1997-2007 
година той е най-нисък в дейностите 
образование, здравеопазване и 
държавно управление. За отделните 
7  Това е показателят, който сочи каква 
част от БДС в случая трябва да се задели за 
натрупване, с оглед да се получи 1% прираст на 
продукта.
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периоди коефициентите се различават 
съществено, тъй като е различна 
композицията на факторите, обуславящи 
нивото на прирастната капиталоемкост. 
Има различия в инвестиционните 
лагове, смущения от политически и 
икономически характер, а също така са 
различни и фазите на цикъла, в които се 
намира икономиката.

Приложените показатели 
предоставят добри възможности за 
сравнителна оценка на ефективността 
на сектора на услугите като цяло. 
Те разкриват вътрешната сложност 
и противоречивост на процеса на 
изменение на ресурсната ефективност 
в един сравнително дълъг период от 
развитието на този сектор. Техните 
значения са ориентир за икономическата 
стратегия и политика при развитието на 
сектора на услугите, но като цяло при 
всички тях се съдържат възможности 
за по-нататъшно им усъвършенстване, 
което предполага:

•	Обогатяване на анализа за 
ефективността с нови показатели;

•	Прецизиране на използваната 
информация и осигуряване на 
допълнителни данни, на база на които да 
се изчисляват показателите;

•	Усъвършенстване на методите за 
оценка на значенията на всеки показател 
по отношение на ефекта от вложените 
ресурси;

•	Развитие на методиката за 
агрегиране и представяне на величините 

в обобщаващите показатели;
•	Разработване на начини за оценка 

и включване на размера и качеството 
на услугите и социалните ефекти в 
обобщаващите показатели.

Положителното влияние на сферата 
на услугите върху икономическата 
ефективност на останалите сектори се 
очертава в следните основни насоки: 
разширяване на производството и 
увеличаване на обществения продукт; 
широкото и активно участие на 
сферата на услугите при формирането, 
усъвършенстването и запазването на 
работната сила; създаването на научни, 
управленски и други предпоставки от 
дейностите в сектора на услугите за 
развитието на останалите сектори.

Посочените влияния на сферата 
на услугите върху развитието на 
икономиката и икономическия 
растеж имат по-общ характер. По-
непосредствени и отчетливи са влиянията 
на отделните дейности, влизащи в 
сектора на услугите. Всяка една от тях 
изпълнява присъщи за нея функции 
и по свойствен за нея начин влияе 
върху развитието на работната сила и 
другите фактори на производството, а 
чрез тях и върху неговата ефективност 
и нарастването на брутния продукт 
в страната. Затова е целесъобразно 
нарастването, структурното и 
качественото подобряване на ресурсите 
на тази сфера и на отнасяните към нея 
дейности все повече да се извършват 
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въз основа на анализи и оценки по 
определени показатели за влиянието, 
което те оказват при нарастването на 
брутния продукт. При равни други 
условия техния принос в това отношение 
служи като аргумент за определяне на 
скоростта и насоките за развитието им.

Известните и предлагани показатели, 
по които се измерва влиянието на 
сферата на услугите и отнасяните към 
нея дейности обаче се използват само за 
аналитични цели и почти не се използват 
в практиката. Безспорно разкриването 
и отчитането на влиянието на 
дейностите от сектора на услугите върху 
икономическия растеж не е самоцелно, 
откъснато от изпълнението на присъщите 
за тях социални и икономически 
задачи в икономиката. Увеличаването 
на това влияние е целесъобразно да се 
осигурява като следствие от по-доброто 
изпълнение на отрасловите им функции, 
задачи и показатели, на ефективното 
им развитие поотделно и на сферата 
на услугите като цяло8. Следователно, 
стабилизирането на икономиката, 
излизането от икономическата криза и 
повишаването на жизнения стандарт са 
8  Това е така, защото колкото по-добре 
изпълняват тези функции, задачи и показатели, 
т.е. колкото по-пълно задоволяват личните 
и обществени потребности от едни или 
други услуги и дейности с относително по-
малки разходи, колкото по-висока е тяхната 
ефективност, толкова повече допринасят за 
икономическия растеж, а в по-широк план 
и за развитие на икономиката, за ускоряване 
на производствения процес и за социално-
икономическия напредък на страната.

възможни само на база повишаването на 
производителността на ресурсите, а за 
това голям принос имат дейностите от 
сектора на услугите.

Освен прякото положително 
въздействие върху общите стопански 
резултати, сферата на услугите има 
благоприятно косвено отражение и върху 
останалите сектори на икономиката, 
повишавайки продуктивността и 
конкурентоспособността им. Услугите 
въздействат върху ефективността на 
селското стопанство и индустрията, а те 
от своя страна създават материалните 
предпоставки за тяхното разширяване и 
за увеличаване на приноса им в БДС.

Статия от конкурса „Обясни Науката“ 

Целият материал може да видите тук: 

http://goo.gl/xRUFK
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Ромската общност в България има 
редица слабоизследвани специ-
фики, чието опознаване би доп-

ринесло, както за интегрирането й, така 
и за подобряването на социално-иконо-
мическият статус на ромския етнос. Ран-
ните бракове са една от тези интересни, 
дори екзотични специфики. Теренното 
изследване по инициатива на център 
„Амалипе” покрива точно тези липси от 
информация за маргиналните слоеве на 
българското общество. Ранните брако-
ве (по същество става дума за съвместни 
съжителства, създаване на семейство, а 
не за „брак”, тъй като липсва и в много 
от случаите е невъзможен юридическия 
акт за встъпване в брак) в ромска общ-
ност са тема, която понастоящем все по-
често предизвиква вниманието на т.нар. 
„широка общественост” и „обществено 
мнение”. От една страна, ранните брако-
ве често вървят ръка за ръка с „аранжи-
рани бракове” и дори „насилствени бра-
кове”: обикновено именно родителите 

са тези, които инициират тази форма на 
съжителство. Още по-често водят до „от-
падане”, т.е. до ранно напускане на учи-
лище, което от своя страна е свързано с 
ограничаване на последващата подходя-
ща социална реализация. Ранните брако-
ве обикновено са последвани от „ранни 
раждания”, доколкото – поне при тради-
ционните ромски семейства, както и при 
маргинализираните – от омъжената жена 
се очаква да докаже, че може да роди: тя 
е високо ценена като продължител на 
рода и ако не може да изпълни тази си 
роля трябва да понесе една от най-тежки-
те стигми. Не рядко ранните бракове са 
съпътствани и от различни форми на до-
машно насилие, от разводи, заболявания 
сред младите майки и т.н. Т.е. „на куп” 
можем да видим цяла серия от негативни 
явления, към които всяко едно европей-
ско общество е (или поне трябва да бъде) 
болезнено чувствително. От друга стра-
на, ранните ромски бракове изглеждат 
любопитни, екзотични и неразбираеми: 

ХУМАНИТАРИСТИКА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНОГРУПОВАТА 
ДИНАМИКА НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

ГЛ.АС. СТЕЛА СТОЯНОВА, ДОКТОР

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
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остатък от „неевропейския брачен мо-
дел” (характерен за народите на изток от 
линията Триест - Санкт Петербург, спо-
ред класификацията на Джон Хайнал). 
Този екзотизъм често е свързан с катего-
ричното заклеймяване на цялата ромска 
общност като изостанал и неспособен за 
развитие генератор на деца, съпроводе-
но с още по-категоричното забравяне, че 
ранните бракове до неотдавна са били 
характерни и за народите-мнозинства в 
страните на изток от Триест – Петербург, 
(а малко преди това – и за останалите ев-
ропейски народи), както и с пренебрег-
ването на факта, че далеч не всички ром-
ски групи, семейства и социални страни 
практикуват ранните бракове. Ранните 
бракове в ромска общност са една устой-
чива тенденция за много дълъг период 
от време, но също толкова устойчива тен-
денция се оказва постепенното намаля-
ване на ранните бракове или по-точно 
казано – увеличаване на възрастта за съв-
местно съжителство или брак.

Ромската общност в България

България е страна с многобройна ромска 
общност, която наброява между 400,000 и 
900,000 д. Точният брой на ромите е труд-
но да бъде установен, тъй като много от 
тях предпочитат да се декларират като 
турци, българи или власи. Въпреки това 
различни източници предлагат ориенти-
ри в тази насока:
- според преброяването на населението 
от 2001 г. като роми са се самоопределили 
370 908 д. (4,8 % от населението);
-  според доклад на Световната банка от 
2002 г. ромите в България са около 8,8 % 
от населението, като се допуска и по-ви-
сок процент1.  В абсолютни цифри това 
означава около 700 000 – 750 000 д.
1  България: Променящият се профил на 
бедността (София: Световна банка, 2002), 18.

- според Жан-Пиер Лиежоа и други уче-
ни реалният брой на ромите в България 
е между 700 000 и 800 0002.  
Посочените цифри показват, че ромите 
са около 10 процента от цялото населе-
ние на страната и по всяка вероятност 
са най-голямото малцинство. Ромите са 
единствения етнос с положителен естест-
вен прираст.
Съществена черта на ромската общност е 
че тя е съставена от няколко групи (и мно-
жество подгрупи) и слоеве, които предпо-
лагат различни подходи на въздействие. 
Проблемите, основните характеристики 
и начините на взаимодействие с една 
група не са непременно същите като 
тези на друга група. Съществени разли-
чия между отделните групи в рамките 
на ромската общност съществуват по две 
линии: етническа и социална. От етниче-
ска гледна точка ромската общност е със-
тавена от четири основни групи: 
Йерлии: между 350 000 – 400 000 души.
Калдараши: около 30 000 - 40 000 души. 
Миллет: между 250,000 - 300,000 души. 
Рудари: между 70,000 - 100,000 души. 

В началото на настоящото изследването 
следва да бъде дадено определение на по-
нятието „брак”, използвано за неговите 
цели. Безспорно понятието брак, от чис-
то юридическа гледна точка, не обхваща 
всички ситуации на ранни и насилствени 
бракове, обект на настоящото изследване. 
Единственият „брак”, зачитан от правото 
и в трите включени в проекта държави е 
този сключен по реда и при условията на 
Семейният кодекс. Терминът брак е из-
ползван в изследването, тъй като задомя-
ванията в ромската общност се основават 
на желанието за създаване на семейство, 
общ живот на младоженците, подчине-
2  Jean-Pierre Liegeois, Roma, Gypsies, Trav-
ellers (Strasbourg: Council of Europe, 1994), 34.
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ност на установени в общността морални 
норми,  търсене на обредност и ритуал, 
които се вписват в понятието „брак” и в 
никой случай не представляват съвмест-
ното безбрачно съжителство (конкуби-
нат) – въпрос на личен и взаимен избор, 
основан на съществени договорки между 
съжителствуващите, характерно за мно-
го сегменти на съвременното общество 
(напр. сред много от младите двойки в 
България и Румъния). 
По същество, създаването на семейство в 
ромска общност има повече от характе-
ристиките на брак (с единствената –ма-
кар и много съществена – разлика, че не 
се регистрира пред съответните институ-
ции) и почти никоя от характеристиките 
на безбрачното съжителство (конкуби-
нат). Редица международни документи 
(част от които – пoсочени по-долу), тре-
тиращи въпросите на ранните / детските 
/ насилствените бракове също подчерта-
ват, че по същество става дума за брачен 
съюз, който не е регистриран пред зако-
на. Това не променя основните му харак-
теристики и не намалява сериозността 
от неговите последици: относно разви-
тието, бъдещата социална реализация и 
правата на детето.
Настоящата част представя кратък пре-
глед на основни изследвания по въпроси-
те на ранните / насилствените бракове, 
анализ на законодателната и норматив-
ната рамка, имаща пряко отношение 
към тези въпроси в България, Румъния и 
Гърция, както и предприемани /непред-
приемани  до този момент дейности за 
превенция и преодоляване на проблема.

І. Международни проучвания на ранни-
те бракове
Въпросът за ранните и насилствени бра-
кове, в световен и европейски мащаб, е 
отразен в различни проучвания и науч-
ни изследвания, изпълнени от агенции-

те на ООН (Фонд на ООН за население-
то, УНИЦЕФ, Хабитат), изследователски 
центрове и институти, Съвета на Европа, 
независими експерти. Все по-важна ста-
ва ролята на различните институции на 
Европейския съюз при изследването и 
разрешаването на проблема с ранните 
/ насилствените бракове. В настоящия 
раздел е представен кратък преглед на 
извършените проучвания и изследвания. 
Той показва, че ранните и насилствени-
те бракове са интердисциплинарен про-
блем, свързан с образованието, социална-
та среда, здравеопазването, културните 
практики и традиции, бедността, участи-
ето в обществения живот и личностното 
развитие. Този проблем в никакъв случай 
не се отнася само до ромската общност и 
не бива да се разглежда като неделима 
част от ромската култура.
Изследване проведено от Directorate 
General of Human Rights, Strasbourg, 
2005, изготвено от  Edwige, Rude-Antoine, 
Doctor of Law, Research Officer, CERSES/
CNRS – „Насилствените бракове в стра-
ните от Съвета на Европа” дава следни-
те основни заключение при дефиниране 
обхвата на проблема3:  
- „Насилствен брак“ е термин, който 
включва понятия като брачно робство, 
уреден брак, традиционен брак,  брак 
поради обичай, целесъобразност или въз-
приемана почтеност, детски брак, ранен 
брак, фиктивни, фалшиви или измам-
ни бракове, неконсумиран брак, брак 
под условие, брак с цел придобиване на 
гражданство и нежелан брак - във всички 
от които съгласието за брак е под въпрос. 
- Сред изброените типове бракове съ-
ществува немалко припокриване – от тук 
и трудността за прецизното дефиниране 
на обхвата и съдържанието на понятие-
то „насилствен брак”. Това не е термин, 
3  От тук и занапред посочените данни са 
по цитираното изследване. Страници 7-11.
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който е изрично уреден в нормативна 
уредба и се определя с различен обхват 
и съдържание в различните страни – спо-
ред националното законодателство на 
всяка една от тях.
Това вероятно е така, защото за разлика 
от случаите в които е налице явно физи-
ческо доказателство, че свободната воля 
на лицето за сключване на брак е била 
потисната чрез физическа сила или друг 
вид насилие – елиминиращо всяко съм-
нение, че бракът е бил насилствен – в 
много от случаите с ранните бракове не 
винаги е лесно да се установи в каква сте-
пен е имало насилие.
- Различни видове брак се уреждат по 
решение на семейството, обусловено от 
културните традиции и обичаи, като 
уредените бракове не винаги биват на-
силствени. Уреденият брак зависи от 
постигнатата  договорка, тоест прегово-
рите и споразумението постигнато меж-
ду семействата на младоженците, както 
и между тях и децата им. С други думи, 
в традицията на уредените бракове, се-
мействата на бъдещите съпрузи играят 
централна роля в уреждането на брака, 
но в избора дали бракът да бъде сключен 
или не, нерядко участват и бъдещите съ-
прузи. 
- В някои части на света, традиционни-
те бракове, основани на обичаи или ре-
лигиозни канони и практики, могат да 
играят значителна роля и бракът да бъде 
честван съгласно традициите, без бъде 
регистриран и признат официално. 
- В ситуациите, при които бракът се 
сключва от  лице на възраст под 18 годи-
ни, или значително по-младо, въпросът 
е доколко този млад човек е в състояние 
да вземе информирано решение относно 
избора си на брачен партньор и най-ве-
че относно последиците от брака. В този 
смисъл нищо не разграничава ранния 
брак от насилствения, тъй като при всяка 

една ситуация ранният брак по дефини-
ция включва поне един брачен партньор, 
който все още не е достигнал физическа, 
интелектуална и емоционална зрялост 
и следователно не е имал възможност да 
изрази пълно и ясно съгласие за сключва-
не на брак.
Доклад4  на  Парламентарната асамблея 
на съвета на Европа (ПАСЕ) заема сход-
на позиция в определяне на обхвата на 
понятието, като доразвива понятието 
„детски бракове”. Според този документ 
детските бракове са брачен съюз, незави-
симо дали сключени по силата на обичай 
или санкционирани от закона, на двама 
души от които поне единият е малоле-
тен. Съответно на конвенцията за права-
та на детето на ООН от 20 Ноември 1989 
година, „дете е всяко човешко същество, 
под 18 години, освен ако според прило-
жимото национално право, пълнолетие 
не се постига по рано”. 
Докладът заключава, че „проблемът с 
ранните и насилствени бракове се дър-
жи върху деликатния баланс между ува-
жението към културните традиции и 
зачитането на правата на човека. В тази 
връзка следва категорично да се прие-
ме, с оглед на страданията, изпитвани 
от жертвите, че зачитането на човешки-
те права не следва да отстъпва пред оби-
чаите на дадена общност. Без да бъде 
стигматизирана която и да е общност, 
държавните органи имат задължението 
да приложат относимите разпоредби на 
правата на човека на тяхната територия. 
Това безспорно е политически въпрос на 
управление на обществените процеси и 

4  Doc. 10590 , 20 June 2005,Forced marriag-
es and child marriages, Report, Committee on Equal 
Opportunities for Women and Men, Rapporteur: 
Mrs Rosmarie Zapfl-Helbling, Switzerland, Group 
of the European People’s Party. От тук и занапред 
посочените данни са по цитираното изследване. 
Страници 11 – 15.
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в никакъв случай проблем, който да бъде 
решаван в семейството или в общността, 
както някой може да твърди.” Законода-
телството е необходима, но не достатъчна 
мярка сама по себе си, за предотвратява-
не на ранните бракове и правителствата 
следва да предприемат конкретни дейст-
вия за предотвратяване на явлението, по-
сочва доклада. 

Разглеждани в съвкупност, всички анали-
зирани международни проучвания, как-
то и съответните международни правни 
инструменти (на ООН, Съвета на Евро-
па, Европейския съюз) предполагат обе-
динение на мненията и определяне на 
стандарти около концепцията,  че всеки 
има право да сключи брак и създаде се-
мейство, че браковете на деца (т.е. когато 
единият от съпрузите не е на брачна въз-
раст) не могат да бъдат разрешени, как-
то и че за сключването на всички брако-
ве се изисква свободно и пълно съгласие 
на бъдещите съпрузи, изразено лично 
пред компетентен орган, в присъствието 
на свидетелите. В никой случай не след-
ва да се приема, че простото нормиране 
на тези условия в законодателството е 
достатъчно за да се гарантира ефектив-
но свободата и избора по отношение на 
брака. Свободата на избор е с особено 
застрашена в случаите с ранни бракове 
поради невъзможността да се гарантира 
дали  младата личност осъзнава напълно 
отговорността на брака и семейството и е 
готова за нея. 

ІІ. Обхват и разпространение

Практиката на омъжване на момичетата 
на ранна възраст е изключително често 
срещана в Южна Африка и Южна Азия. 
Въпреки това, в Средния изток, Северна 
Африка и други части на Азия, бракове 

по време или скоро след пубертета са чес-
то срещани сред общности с традицио-
нен начин на живот. Съществуват също 
така места в Западна и Източна Африка 
и Южна Азия, където бракът на момиче-
та на ранна възраст не се практикува, а 
браковете между 16 и 18 години са често 
срещани в части от Латинска Америка и 
някои места в Източна Европа. 
В индустриализираните страни много 
малко жени се омъжват преди да навър-
шат 18 години; само 4 процента в САЩ 
и 1 процент в Германия, например. В ня-
кои части на Централна и Източна Ев-
ропа обаче ранните бракове са оцелели, 
значително забележими и сред ромските 
общности в Македония, където 27 про-
цента от жените, омъжели се през 1994 
са били на възраст между 15 и 19 години. 
Сходна е ситуацията и в Албания, където 
семействата в селските райони, доведени 
до крайна бедност от пост - комунисти-
ческият преход, насърчават дъщерите 
си да се оженят по-рано, за да изберат 
потенциални съпрузи преди те да миг-
рират в градовете за търсене на работа и 
за да се застраховат от заплахата да бъдат 
отвлечени на път за училище. В по-голя-
мата част на Източна Европа, средната 
възраст за брак е в началото на 20-те, като 
съществува тенденция част от младежите 
да сключват брак, като тийнейджъри5 . 
Един от проблемите при изследването 
на ранните бракове е, че множеството от 
тях не се регистрират и се сключват нео-
фициално и следователно не се отчитат 
при никоя от стандартните системи за 
събиране на данни. Много малко данни 
съществуват за броя бракове създадени 
преди навършване на 14 години, а още 
по-малко за тези преди 12. 
На световно ниво е важно да се отбележи, 
че ранните бракове и раждания на деца 
5 UNICEF, Innocenti Digest, No 7 – Early mar-
riage, Child Spouses, March 2001, страници 5-8
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са били изоставени като практика от за-
можните слоеве на обществото, дори и 
в бедни и привързани към традициите 
държави. Почти навсякъде обаче, бедни-
те жени в селските райони са по- склон-
ни да се омъжат и да родят рано, като и 
нивото на образование оказва критична 
роля6 .  
Обичаите, свързани с брака, включител-
но тези определящи желаната възраст за 
брак и начина по който се избира съпру-
гата, зависят от отношението на обще-
ството към семейството – неговата роля, 
структура, начин на живот и индивиду-
алните и колективни отговорности на 
членовете му. Концепцията и функциите 
на семейството се променят в различните 
точки на света и са в процес на непрес-
танна еволюция.
Основната разлика в семейните модели 
е между традиционния „фамилистичен” 
модел и модерния „индивидуалистичен” 
такъв. Традиционният модел се харак-
теризира с разширени семейства, общи 
домакинства, разширени връзки, автори-
тарно упражняване на сила от страна на 
pater familias, ранна възраст на брак, съ-
пруги, избирани от възрастните, абсор-
биране на ново-омъжената в съществу-
ващото домакинство, несъществуване на 
алтернативна обществена роля за жената 
освен тази свързана с домакинството. Във 
„фамилистичният” модел плодовитост-
та се запазва с омъжване на момичето 
веднага след или по време на пубертета. 
Семейството е икономическата единица 
и то е единственият собственик на богат-
ства и ресурси, социален статус и сигур-
ност за неговите членове. Новите деца, 
особено момчетата, са длъжни да въртят 
домакинството и да поддържат семейния 
статус.
В „индивидуалистичната” система, която 
е норма на индустриализираните обще-
6  Същият източник.

ства, съществува точно обратният модел. 
Обществата се отказват от висока ражда-
емост, щом смъртността спадне благода-
рение на по-добро здравеопазване и под 
натиска на урбанизацията и модерниза-
цията. Разширените семейства започват 
да се разпадат на нуклеарни компоненти 
и някой двойки напускат и се преселват 
в градовете. Индивидуалната надница 
замества фамилното производство, и на-
место да бъдат „икономическа необходи-
мост”, децата се превръщат в „разход”. 
Жените могат да участват в пазара на 
труда и да получат образование, което да 
обхваща повече от необходимите позна-
ния за домакинска работа. При тези об-
стоятелства бракът и раждането на деца 
могат да бъдат отложени. 
Много от развиващите се страни пре-
минават през „демографски преход”: 
свидетели са на скорошен спад в смърт-
ността и раждаемостта. В същото време 
този преход води до съжителство на два-
та описани по-горе модела в едно и също 
общество и едно и също време. Части от 
населението на която и да е държава  - по-
добре образовани и по-заможни градски 
жители - могат да приемат нормите на 
индустриализирания свят, включително 
късните бракове и раждания на деца. Въ-
преки това, други групи могат да запазят 
продължаването на старите модели. Раз-
ширените и нуклеарните семейства мо-
гат да съществуват едно до друго, дори и 
в едно и също поколение. 
Старите вярвания, обичаите и морала, 
изглежда се запазват по време на демо-
графския преход, докато новите обстоя-
телства обуславят леки и постепенни 
промени в статуквото. Тъй като възраст-
ните жени са по-склонни от мъжете да 
бъдат изключени от новите идеи, те чес-
то са последните, които изоставят идеите 
определели собствения им живот.
Брачните модели - заедно с останалите 
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аспекти на формирането на семейството 
– са под остро въздействие на „развитие-
то”, включващо намаляващите доходи 
от земеделски труд, бърза урбанизация, 
повишена и улеснена мобилност на на-
селението, глобализацията на пазара, 
като всички тези фактори по настоящем 
причиняват глобално разместване на со-
циалните пластове и икономическа мар-
гинализация. Резултатът за семейството 
е засилена фрагментарност и ерозиране 
на разширените семейства. Семействата 
в ситуация на преход могат да се окажат 
хванати в капан между традиционните 
и новите индивидуалистични ценности. 
Мъжете, в търсене на работа, могат да се 
окажат въвлечени в индивидуалистич-
ният живот в градовете, докато техните 
деца, подрастващи и жени остават в ста-
рите традиционни семейства, в селските 
местности7. 
Понастоящем ромската общност в Бъл-
гария, Румъния и Гърция попада точно в 
описаното по-горе положение. Проведе-
ното в рамките на проект „Превенция на 
ранните бракове” национално предста-
вително проучване за България показа 
съществени различия в преобладаващия 
семеен модел, възраст и начин за създава-
не на семейството в различните ромски 
групи, прослойки и поколения. Изводът, 
че ромската общност преминава своя 
преход от традиционност към модер-
ност, респективно от фамилистичен към 
индивидуалистичен семеен модел .

7  Тази подтема по UNICEF, Innocenti Di-
gest, No 7 – Early marriage, Child Spouses, March 
2001, страници 5 - 8

Използвани източници на информа-
ция:

1. „Превенция на ранните бракове”, 2011; 
Социологисческо проучване проведено 
от екип с ръководител ст.н.с. II ст. Алексей 
Пампоров в Институт по социология при 
БАН.
2. Учебна тетрадка „Разказани пътища” с 
автори Д. Колев и Т. Крумова.
3. Доклад - България: Променящият се 
профил на бедността (София: Световна 
банка, 2002);
4. Jean-Pierre Liegeois, Roma, Gypsies, 
Travellers (Strasbourg: Council of Europe, 
1994); 
5. Доклад „Насилствените бракове в стра-
ните от Съвета на Европа”, от Edwige, 
Rude-Antoine, Doctor of Law, Research 
Officer; 
6. Forced marriages and child marriages, 
Report, Committee on Equal Opportunities 
for Women and Men, Rapporteur: Mrs 
Rosmarie Zapfl-Helbling, Switzerland, 
Group of the European People’s Party.
7. www.romanibori.com – Сайт на Център 
Амалипе по проблемите на ранните бра-
кове в ромска общност. 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 93

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

Р     едакторски колектив

Главен редактор:
Росен Теодосиев
Петър Теодосиев

Редакционна колегия в състав:
Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Борислав Богданов

Авторски колектив:

Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Гл.ас. Стела Стоянова, доктор
Силвия Господинова
Светослав Александров
Ч. Стоянов
Владимир Попов
Константин Йорданов
проф. дмн Николай К. Витанов

Лого: Йордан Жам Нгуен
Предпечат: Петър Теодосиев

Списание “Българска Наука” се издава от 
Българска Наука ООД

Сдружение “Форум Наука”

ISSN: 1314-1031

ADMIN@NAUKA.BG
NGO@NAUKA.BG

За реклама и контакти:
Петър Теодосиев - 0885811386
Росен Теодосиев - 0885435938

Харесайте страницата на „Бъл-
гарска наука“ във Facebook! Из-
ползвайте бутона Like! 

Изображение на корицата
http://www.fotopedia.com/items/flickr-85413283

http://www.facebook.com/bgnauka


 http://nauka.bg 94

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

53

ЕДНА ПРОДУКЦИЯ НА 
СПИСАНИЕ 

"БЪЛГАРСКА НАУКА" 

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов

http://www.youtube.com/watch?v=OCsoE2v8OeI

