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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов
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Режисьор
Борис Грозданов

(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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14  НАУКА
- Защо е полезно четенето? До-
бри причини да четем
- Google придоби приложението 
за навигация Waze
- Висша мода с 3D печат разчупи 
границите на седмицата на мо-
дата в Париж 
- „Форум Наука“ стъпи в Италия 
за поредния младежки семинар, 
организиран от ЕС
- Сдружение “Форум Наука” взе 
участие в семинар за Европей-
ската Младежка Стратегия - Бая 
Маре, Румъния
- Сдружение „Форум Наука” взе 
участие в обучението на тема 
“Учене чрез игри” - Беларус 

28  ФИЗИКА
- Технологии за развиващи се 
икономики или ритник за силен 
старт

33 ТЕХНОЛОГИИ
- Моделът „машина-машина” – фак-
тор за усъвършенстване на услуги-
те на телекомуникационния пазар

80 БИОЛОГИЯ
- Водорасли ни дават обещаваща 
възможност за борба с парникови-
те газове, съчетано с  производство 
на биогориво 
- Във Филипините камери засне-
мат бивол - джудже, застрашен от 
изчезване. 

95  ИСТОРИЯ 
- Развитие на източната криза до 
войната през 1877-1878 г. (част 3)
-  Римският легион през I и II век

135 ХУМАНИТАРИСТИКА
- За парите и щастието (проф. Ни-
колай К. Витанов)

ADMIN@NAUKA.BG

СЪДЪРЖАНИЕ

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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1. Място: „Бежанци” – Силвия Ганчева 21г.

КОНКУРС
„Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”

Наградени картини
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582. Mясто: Мариян Гергьовски 24 г.

Всички участници, които са изпратили картини 
свързани с темата и изискванията ще получат 

грамоти.

КОНКУРС
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3. Място: „Хищници“ - Райна Павлова 16 г.

Всички грамоти ще се получат по пощата. Всеки да изпрати 
своя адрес, име и наименование на картината на 

admin@nauka.bg и ще му бъде изпратена грамотата.

КОНКУРС
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ФИЗИКА НА ЖИВАТА И МЕКАТА МАТЕРИЯ. ФИЗИКА В МЕДИЦИНАТА

 (c)
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Какво представляват уроците в Language Classroom?
Language Classroom e онлайн езиково училище с индивидуален преподава-
тел на живо и индивидуално, изготвени уроци, специално за Вас, включва-
щи аудио и видео материали (клипчета, песни, картинки,комикси, филми). 
Съществуват различни методи за бързото и ползотворно изучаване на чужд 
език. Коя методика е най- подходяща за Вас ще решим заедно.
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„Лятото на 1913 година“ съдър-
жа документи, които показват, 
че тези хора в действителност 
са жертви на масово, системно 
етническо прочистване, про-
дължило дълги години. Книга-
та с подзаглавие „Документи-
рани свидетелства за геноцида 
над българите“ цели да направи 
обществено достояние тази бъл-
гарска трагедия и да докаже чрез 
всички документирани свиде-
телски показания за събитията 
на Балканите от 1913 г., събрани 
в нея, че българският народ по 
тези земи е бил подложен на из-
требване.

„Лятото на 1913 година“ е трета-
та книга от поредицата „Спасе-
ната история” и излиза от печат 
на 8-ми април.

„Лятото на 1913 година“
съставител Георги Илиев

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1100
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„Книга на мъртвите” е за древ-
ните египтяни онова, което за 
християните е Старият завет. 
Тя е наследник на хилядолетна 
традиция, която за първи път 
е документирана в епохата на 
строителството на пирамиди-
те. Някои от заклинанията на 
книгата са част от „Текстове на 
пирамидите”, записани в сре-
дата на III хил. пр. Хр. В ос-
новата си обаче тези заклина-
ния принадлежат на епохата на 
Средното царство и са част от 
корпуса на „Текстове на сарко-
фазите”. В епохата на Новото 
царство заклинанията се появя-
ват върху папирус като част от 
погребалния инвентар; те имат 
множество варианти, промени 
и грешки в преписването, за-
това е трудно да се говори за 
единно произведение – въпре-
ки широката употреба на името.

Книга на мъртвите“ - 
хилядолетната традиция на
 Древен Египет 

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1108
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Вярвате ли в свръхестествено-
то? В магии, митове и чудови-
ща? В окултни ритуали и запле-
тени конспирации, в уфология, 
екстрасензорна сетивност и кон-
тактьорство? В зелени човечета, 
фалшиви спомени, хиропракти-
ка и астрология? В акупунктура, 
карти таро, хипнотична регре-
сия, извънтелесни възприятия и 
преживявания, близки до смър-
тта? Вярвате ли в религиозни 
същества и в твърденията на ня-
кои хора, че могат да разговарят 
с мъртвите? Може би трябва да 
преосмислите светогледа си... 
Сензационната и изцяло научно 
базирана книга „Вярващият мо-
зък” на известния и популяриза-
тор на науката Майкъл Шърмър е 
същинска наслада за рационал-
но мислещите читатели, която 
критикува остро вярата, базира-
на не на факти, а на невежество.

„Вярващият мозък” 
Майкъл Шърмър

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1084
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Преходът е сред най-проти-
воречивите периоди в нашата 
история. Обект на разглеждане 
особено често напоследък, той 
е основна тема и в изданието 
„Плячкосването на държава-
та“ (с подзаглавие „България 
1989–1997”) на д-р Венелин 
Йорданов Ганев. По думите на 
автора този период е периодът 
на раздържавяване на България. 
Това, което отличава изследва-
нето на Ганев, е последовател-
но проведеният научен подход, 
през чиято призма са разгле-
дани събитията в страната ни в 
периода 1989-1997. Авторът е 
работил в САЩ, но от книгата 
става ясно, че е следил и ме-
дии, и настроения; като резул-
тат познава в детайли случило-
то се в най-новата ни история.

Плячкосването на държавата
д-р Венелин Й. Ганев

http://www.iztok-zapad.eu/

http://iztok-zapad.eu/books/book/1108
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1. Книгите дават най-различни 
видове познание на читателя и 
разширяват културните му хо-

ризонти. Четенето разгражда невеже-
ството и предразсъдъците. 
2. Хората, които четат, са по-активни 
във всяка сфера на живота. Те имат 
изявена гражданска и политическа 
позиция и спортуват редовно, според 
проучване на National Endowment for 
the Arts.
3. Намалява стреса и повдига настрое-

нието. Книгата ни помага да се откъс-
нем от ежедневието си и да забравим 
за налегналите ни трудности и притес-
нения. Четенето е  възможност да се 
избяга от реалността. Починете си от 
своя живот и влезте в кожата на глав-
ния герой – проследете приключени-
ята на някой друг! Проучвания сочат, 
че само 6 минути четене може да на-
мали нивото на стреса с 68%. Анкета 
в Англия пък установява, че четенето 
на любимата книга или на любимо-

Защо е полезно четенето? 
Добри причини да четем

НАУКА
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то списание действа успокоително на 
63% от запитаните. 
4. Развива въображението и действа 
вдъхновяващо.  Разширява хоризонта 
на мечтите. Проучване на Dartmouth 
College и Ohio State University устано-
вява, че вдъхновението от литератур-
ни герои може да промени ежеднев-
ното поведение на читателя или да го 
мотивира към нови подвизи. Съпре-
живяването в книгата е много по-сил-
но, тъй като читателят се поставя на 
мястото на героя, докато при филмите 
той е просто в ролята на зрител, по-
сочват учените.
5. Подобрява паметта и концентраци-
ята. Четенето е своеобразна гимнас-
тика за ума. Всеки път, когато четем, 
стремейки се да запомним фактите, за 
да следим историята, ние тренираме 
„мускулите на паметта“. А, за да на-

правим това, трябва да се концентри-
раме. Освен това, когато четем, имате 
възможност да направим пауза, да се 
замислим, да достигнем до прозре-
ние... Това е по-трудно, когато гледаме 
или слушаме нещо, обясняват учени 
от Tufts University.  
6. Развива аналитичното и критично-
то мислене. Четенето ни помага да ми-
слим по-аналитично, категорични са 
Ан Кънингам и Кейт Станович в стати-
ята „What Reading Does For The Mind“.
7. Обогатява активния и пасивния реч-
ник. Колкото повече книги четем, тол-
кова повече нови думи откриваме и 
научаваме. И много от тях стават част 
от нашия речник. 
8. Подобрява уменията за писане. Че-
тейки книга, ние подсъзнателно овла-
дяваме уменията за изразяване на 
нейния автор. Освен това, обогатявай-

НАУКА
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ки речника си, мисълта ни тече много 
по-леко и много по-лесно изразяваме 
мислите си писмено.
9. Помага да разбираме хората. Запоз-
навайки се с различни персонажи, си-
туации и гледни точки, ние добиваме 
„опит“, който ни помага да разбираме 
по-лесно хората, тяхното поведение и 
да погледнем от друг ъгъл на нещата.
10. Четенето е средство, подпомагащо 
личностното развитие. Хората, които 
редовно четат, имат по-голям шанс 
да напреднат в живота и в кариерата 
си. „Четенето отваря врати и прави 
живота по-лесен, независимо от това, 
какво четете. Нещо повече – четено-
то наистина е в състояние да ви нака-
ра да се почувствате по-добре!“, казва 
Хонър Уилсън-Флетчър, директор на 
National Year of Reading. Прочитането 
на биографията на някой от великите 
лидери ще ви помогне да бъде по-до-
бър лидер. 
11. Развива любопитството, търпе-

нието и самодисциплината. Тези три 
качества са много необходими, за да 
прочетем от начало до край някоя де-
бела книга.
12. Изгражда самочувствието. Чрез 
четене на повече книги човек става 
по-информиран и дори - експерт - по 
темите, за които чете. Този опит се из-
разява и в по-висока самооценка. 
13. Понякога прочитането на една 
книга може да промени живота на ня-
кого от своите читатели.

Автор: Неделин Бояджиев
http://www.learn-to-read-prince-
george.com/why-is-reading-important.
html
h t t p : / / m e s a v i e w . m e s a .
k 1 2 . c o . u s / d e p a r t m e n t s /
library/101ReasonstoRead.htm
http://www.becomingminimalist .
com/12-reasons-to-read-books/
http://www.brevardcounty.us/docs/
Files/26reasontoread.pdf

НАУКА
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Придобиването на Waze, при-
ложение за навигация и пре-
доставяне на информация за 

пътната обстановка с 47 000 000 по-
требители, ще даде на Google възмож-
ността да подобри значително своите 
картографски услуги.
Waze използва данни, подадени от 
мрежата си от потребители, и пре-
доставя информация за пътната об-
становка и трафика. Приложението 
предлага персонализирани маршрути 
на шофьорите, като им помага да из-
бягват задръстванията, пътно-транс-
портните произшествия, полицей-
ските засади, полицейските камери и 
ремонтите на пътя. Показва също и 
местоположението на най-евтините 

бензиностанции и газстанции по из-
брания маршрут. 
Можете също така да се присъедините 
към групите на Waze и да се свърже-
те с приятели чрез Facebook, Twitter и 
Foursquare. Колкото повече хора из-
ползват Waze, толкова повече ще бъде 
информацията, която се предоставя 
на потребителите. Имате възможност 
чрез посредничеството на социални-
те мрежи да видите на картата свои-
те приятели, движещи се по вашия 
маршрут и реда на тяхното пристига-
не в крайната точка на маршрута. 
Вицепрезидентът на Google, Брайън 
МакКлендън, който ръководи отдела, 
разработващ Google Maps, съобщава, 
че екипът на Waze ще продължи да ра-

Google придоби приложението за 
навигация Waze 

Автор: Неделин Бояджиев

НАУКА
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боти от офиса си в Израел, но ще за-
почне да подобрява и картографските 
услуги, предлагани от Google.
Стойността на сделката все още не е 
обявена, но според данни на „Фай-
неншъл Таймс“ тя е била на стойност 
между 1 000 000 000 и 1 300 000 000 
долара.
Освен Google, Facebook също проя-
вявал интерес към придобиването на 
Waze, но сделката не се осъществила, 
тъй като социалната мрежа настоява-
ла екипът на израелската компания 
да напусне офиса си в Тел Авив и да се 
пренесе в Калифорния. Това довело до 
разпадането на преговорите и „прех-
върлило топката“ в ръцете на Google. 
От Apple също проявявали интерес 
към Waze, но с тях също не било по-
стигнато споразумение. 
Последната версия на приложението 
Waze е 3.7. То може да бъде изтегле-
но от App Store (https://itunes.apple.
com/us/app/waze-social-gps-traffic/
id323229106?mt=8 ) или от Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.waze&feature=search_
result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvb
S53YXplIl0 ).

Неделин Бояджиев

По материали от:
http://www.wired.com/

https://itunes.apple.com/
http://www.waze.com/

http://googleblog.blogspot.com/
http://www.forbes.com/

НАУКА
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Холандската дизайнерка Ирис ван 
Херпен представи на 1 юли, на Седми-
цата на висшата мода в Париж, новия 
си модел, създаден чрез 3D печатната 
технология на белгийската компания 
Materialise (Материалайз). Модният 
проект използва последната дума на 
съвременните ЗD технологии, които 
водят до революция в модата и ди-
зайна, по същия начин както това 
вече се случи в полето на медицината. 
Materialise е пионер в 3D моделиране-
то, развило се от университетски про-
ект до мултинационална компания, с 
финансовата подкрепа на ЕС.

По повод на последната колекция 
Свен Херманс, мениджър клиенти на 
Materialise, каза: „За първи път рабо-
тим с Ирис ван Херпен за създаване-
то на облекло-хибрид, което включ-
ва уникални прозрачни структури, 
наподобяващи човешки кости, съз-
дадени с лазерна стереолитография. 
Изработени по 3D технологията, 
облеклата са без шев и винаги точно 
по мярка. Вълнуващо е да работиш с 
Ирис ван Херпен, да си част от съз-
даването на нейните геометрични 
идеи. Когато проектираме облекла 

в сложни геометрични форми, кои-
то трябва да бъдат създадени бързо 
и като едно цяло, 3D моделирането 
дава възможности, които нито един 
друг метод за създаване на дрехи не 
предлага.”

Висша мода с 3D печат разчупи 
границите на седмицата на модата в 
Париж 
Нови възможности за модния дизайн чрез технологията на белгийската компания Materialise, 

финансирана от ЕС

НАУКА
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Как се създава 3D модел
Белгийският архитект и графичен 
дизайнер Исая Блох проектира моде-
ла на компютър преди да бъде опти-
мизиран за 3D печат чрез софтуер на 
Materialise. На този етап се отстраня-
ват определени недостатъци или де-
фекти преди процеса на изпълнение. 
Моделът става реалност чрез техноло-
гията лазерна стереолитография, при 
която предметите се създават пласт 
по пласт. UV-лазери сканират модела 
върху течна смола, която се втвърдява 
и 3D изделието постепенно става ре-
алност. 

Materialise е финансиран от ЕС 
Materialise започва като университет-
ски проект, фокусиран върху приложе-
нието на бързото създаване на прото-
типи. С разрастването на компанията, 
проектът започва да обслужва хирур-
гията, като осигурява изключително 
прецизен модел на органите на паци-
ента, след преглед на ядреномагнитен 
резонас или скенер за компютърна 
томография. Прототипът на органа 
помага за по-доброто диагностицира-
не, както и за планиране на операци-
ята. Прототипите се използват и като 
образци за хирургични импланти и 
протези. В резултат на постоянни из-
следвания, насочени към иноватив-
ните технологии, финансирани от ЕС, 
днес 3D технологиите на Materialise се 
използват в медицината, автомобило-
строенето и производството на стоки 
за масова употреба. Компанията вече 
е мултинационален лидер в 3D печат-
ните технологии, осигурява работа на 
900 души, подпомага европейската 

индустрия и създава работни места в 
страните от ЕС.

Уилфред Ванкраен, основател на цен-
тралния офис на Materialise, каза: 
„Materialise никога нямаше да ста-
не това, което е днес без европейска 
подкрепа. ЕС даде шанс на една мал-
ка компания да се развие в дългосро-
чен план.”
3D моделирането се превърна във ва-
жна технология за създаването на еди-
нични прототипи при проектирането 
на съвсем нови продукти. Прототи-
път дава възможност за бърза обратна 
връзка с дизайнерите и инженерите 
по развойна дейност на етапа на про-
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ектирането. Наскоро, тази технология 
беше използвана в продукцията на Фе-
никс Опера Хаус във Венеция, „Мадам 
Бътерфлай” – постановка на съвре-
менната японска художничка Марико 
Мори. Жорис Дебо, творчески дирек-
тор в Materialise и „Марико Мори сту-
дио” създадоха чрез 3D печатната тех-
нология специални крила за костюма 
на главната героиня.

„Проектът Materialise е изключите-
лен пример за иновация, създадена от 
Европейския съюз. Той разви техно-
логия, която да помогне на хирурзи-
те да възстановят човешкото тяло, 
а после успя да я приложи в други па-
зарни сектори” коментира Майкъл 
Дженингс, говорител на Европейската 

комисия по въпросите на научните из-
следвания и иновации. „Творческата 
и културната индустрии днес гене-
рират приходи от тази технология, 
които са 3,3% от икономиката на 
Европа и осигуряват работни места 
на повече от 6.7 млн. души. Така днес 
имаме един успешен производствен 
процес, развит от ЕС, който подкре-
пя наши ключови експортни индус-
трии.”

Бъдещето на 3D печата в дизайна 
и производството
3D моделирането се разви и бързо 
беше разпознато като цялостна про-
изводствена технология. Предимства-
та и потенциала й са многостранни. 
Наличността на стоката на склад не е 
необходима, когато можеш да модели-
раш на момента онова, което ти тряб-
ва. Времето, за което стоката стига до 
пазара също се съкращава (веднъж 
получил модификацията на модела 
на 3D файл, ти можеш да произведеш 
изделието). Технологията позволява 
изработването на множество уникал-
ни продукти и изделия по поръчка. 
Могат да се създават сложни форми, 
които е невъзможно да бъдат произве-
дени чрез традиционните техники.

Европейско финансиране на на-
учни изследвания и иновации
През 2014 г. Европейския съюз ще 
стартира нова, 7-годишна програма 
за финансиране на научни изследва-
ния и иновации Хоризонт 2020. От 
2007 г. до сега, ЕС е инвестирал близо 
50 милиарда евро в проекти за науч-
ни изследвания и иновации, подкре-
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пяйки по този начин икономическата 
конкурентоспособност и разширявай-
ки границите на човешкото познание. 
Бюджетът на ЕС в тази област е 12% от 
общите обществени разходи за науч-
ни изследвания на всяка една от 27-е 
държави членки на ЕС и се фокусира 
главно в области като здравеопазва-
не, околна среда, транспорт, храни и 
енергия. За допълнително насърчава-
не на инвестициите в частния сектор 
и създаването на висококвалифици-
рани работни места, ЕС развива из-
следвания в партньорство с фарма-
цевтични, космически, автомобилни 
и електронни индустрии. Хоризонт 
2020 ще се фокусира още повече вър-
ху превръщането на отличните идеи в 
пазарни продукти, технологии и услу-
ги. Последни новини за европейските 
научни изследвания и иновации могат 
да се проследят на:

http://www.facebook.com/innovation.
union 
http://twitter.com/innovationunion

Materialise
Компанията Materialise, със седалище 
гр. Льовен, Белгия и клонове по це-
лия свят, от 1990 г. има основна роля 
в полето на ЗD печатната технология. 
Materialise разполага с най-голям ка-
пацитет на оборудване за 3D печат 
в Европа и е изградила отлична ре-
путация на компания, разработваща 
иновативни софтуерни решения. Тя 
използва опита и експертността си за 
създаването на един по-добър за хора-
та свят. Това се постига чрез прилага-
нето на 3D технологиите в индустрия-

та и медицината, чрез разработването 
на биомедицински и клинични ре-
шения, като обработването на меди-
цински изображения и хирургически 
симулации. За многобройните си кли-
енти Materialise създаде уникални ре-
шения в изготвянето на прототипи, 
производството и здравните услуги. 
Това са автомобилни компании, про-
изводители на електронни и храни-
телни продукти, известни болници, 
изследователски институти, лекари, 
както и индивидуални клиенти, кои-
то искат да сътворят своя лична идея 
чрез 3D модел или прочутата MGX 
печатна технология. Машините за 3D 
моделиране на Materialise са уникал-
ни, те са най-големите и най-бързите 
стереолитографски апарати в целия 
свят. Повече за 3D дизайнерските про-
дукти на Materialise ще научите на:
http://www.mgxbymaterialise.com/
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Екипът на Сдружение „Форум 
Наука“ участва  в програма по 
европейски младежки обмен в 

Италия. Семинарът се състоя от 20-
ти до 26-ти юни в Милано, втория по 
– големина град в страната  ботуш,  а 
участие взеха младежи от  Обединено-
то  кралство, Румъния, Турция, Пол-
ша, Хърватия, Португалия, Словакия, 
Унгария, Холандия, Малта, България  
и Литва.  Основният сюжет  на обме-
на  бе посветен на неправителствените 
организации, тяхното  развитие,  уп-
равление и маркетинг. През първите 

два дни, организаторите  Томазо Пеко,  
Франческо  Маласпина и техният екип 
се постараха да онагледят факторите 
за успешно НПО, образно, чрез тийм 
лидерски игри, интерактивни методи 
на комуникация и психологически те-
стове.  През следващите дни всеки от 
представителите на отделните НПО 
организации имаше възможност да 
сподели своя опит в сферата на сдру-
жението, за което работи. На семина-
ра се бяха събрали неправителствени 
организации, посветили своята работа 
в различни  обществено-социални ка-

НАУКА

„Форум Наука“ стъпи в Италия 
за поредния младежки семинар, 
организиран от ЕС 

Автор: Жени Делева
Снимки: Велина Бакарджиева

Групата пред катедралата Дуомо в Милано, Италия.
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узи. Така, например, основни приори-
тети за страните от Европа се оказват 
образованието и здравословния на-
чин на живот, развитието на човеш-
ките ресурси и помощта към социално 
онеправданите. Изключително полез-
ни практики, ноу – хау и идеи обме-
ниха събралите се на специална вече-
ря, която включваше представяне на 
участниците в традиционен и профе-
сионален план.  След работния обмен, 
гостите се потопиха в кулинарна вакха-
налия, където опитаха традиционните 
ястия и напитки на всяка от страните  
представени във форума. На специал-
ната вечеря, вниманието приковаха 
турските младежи със своите разка-
зи от първо лице относно събитията 
в южната ни съседка през последните 
месеци. Екипът на „Форум Наука“, из-

каза своята подкрепа и пожела успех 
на справедливите искания на турския 
народ. Оставащия период бе посветен 
изцяло в обучение и презентации вър-
ху  изграждането на имидж, промоти-
рането и управлението на организа-
циите извън правителствения сектор.  
Основни акценти в лекционния курс 
бяха интернет позициониране в соци-
алните мрежи, нестандартни методи 
за комуникация с публики и работа с 
доброволци.
Шестте дни на междукултурно обуче-
ние преминаха под общия знамена-
тел, както на споделен полезен опит 
в професионалната сфера, така и на 
приятелско опознаване и разбиране.

Автор: Жени Делева
Снимки: Велина Бакарджиева

По време на един от тийм билдингите.
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Семинарът беше насочен към раз-
бирането на Европейската Мла-
дежка Стратегия, нейните основ-

ни пунктове, отделни цели, от които 
се раждат възможностите за проекти. 
Страни - участници в проекта бяха Ру-
мъния, Италия, Полша, Унгария, Бъл-
гария, Турция, Испания.

Европейската младежката стратегия е 
разделена на 6 зони на действие – об-
разование, заетост, креативност и пре-
дприемачество, активно участие, со-
циално включване и младежта и света. 

Всяка една от тези зони е обвързана с 
другите  - и като проблеми, изпитва-
щи младите хора, така и като възмож-
ности за решаване на тези проблеми. 
Тази стратегия е директно обвързана 
с постигане на целите на Европа 2020 
по отношение на политиката за мла-
дежта.
 
Първата зона на действие е образо-
ванието, като по време на семинара 
бяха обсъдени проблемите, свързани с 
ранното отпадане от училище, недос-
татъчната подготовка в учебната про-

Сдружение “Форум Наука” взе участие 
в семинар за Европейската Младежка 
Стратегия - Бая Маре, Румъния   

http://www.rotaractteam.ro
http://www.blog.rotaractteam.ro
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грама и високите външни изисквания 
на фирмите, както и проблемът с не-
формалното образование и връзката 
му с формалното в различните стра-
ни-участници на семинара. 
 
Втората разгледана област е заетост-
та. Бяха обсъдени проблемите, които 
изпитват младежите при намиране на 
първата си работа – това, че работо-
дателите искат да имаш опит, а няма 
как да имаш опит без някой да те нае-
ме на работа – безкрайния кръговрат. 
Беше засегната темата за частичната 
заетост и това, че в някои страни сту-
дентите нямат толкова възможности 
за работа, а трябва да избират между 
образование и работа. Също така беше 
обсъдена темата за развитието на ин-
формационните технологии и все по-
малката необходимост от работни 
места.
 
Като едно от решенията на пробле-
ма със заетостта беше обсъден креа-
тивността и предприемачество-
то. Бяха изведени конкретни идеи за 
включване на младите хора в пред-
приятия, както и развитието на техни-
те таланти в бизнес. Дискусията в тази 
част от семинара засегна различните 
политики на всяка една страна-участ-
ник по отношение на данъчни облек-
чения за млади предприемачи.
 
Активно участие и добровол-
чество – тази тема касае участието на 
младите хора в проекти с различен ха-
рактер. Активното участие като начин 
за личностно израстване и научаване 
на нови неща за заобикалящата ни 

среда. Бяха обсъдени до каква степен 
е стимулирано доброволчеството във 
всяка една от страните и какво е рав-
нището на възприемане на тези ка-
чества от бизнес средата, неправител-
ствените организации и обществото 
като цяло.
 
Социално включване – по отноше-
ние на тази тема бяха обсъдени про-
блемите, които изпитват различни 
типове социални групи с оглед на тях-
ната социализация в обществото. Бяха 
дадени примери за добри практики, 
които дават заетост на хора с уврежда-
ния, което води до тяхното личностно 
развитие и желание за активен живот.
 
Младежта и света – тази зона на 
действие се фокусира върху излиза-
нето извън рамките на Европейския 
съюз и обединяването на младите 
хора по света в една обща кауза/про-
ект, защото всички изпитваме същите 
проблеми.
 
Семинарът се състоеше предимно от 
ролеви игри и групова работа, което 
стимулираше различните гледни точ-
ки на младите хора върху посочените 
проблеми. Бяха изведени конкретни 
идеи за проекти, които могат да се 
приложат на локално, национално, 
европейско и международно ниво. 
Чрез интерактивното обучение всич-
ки участници разбраха основните на-
соки на работа за бъдещия програмен 
период 2014 – 2019г.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15393
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Сдружение „Форум Наука” взе 
участие в обучението на тема 
„Учене чрез игри“, част от про-

грамата „Младежта в действие“. Про-
ектът се състоя в Раков , Беларус, меж-
ду 19-ти и 26-ти април 2013 г.
 
Участници от над десет държави взеха 
участие в обучението - България, Ар-
мения, Украйна, Молдова, Литва, Ан-
глия, Испания, Италия, Азърбейджан, 
Грузия, Беларус, Македония, Естония 
и Германия. Програмата беше изклю-
чително наситена с новаторски методи 
за разясняване и практични занятия, 
свързани с неформалното учение.  Ор-
ганизаторите на проекта си бяха по-
ставили смелата задача да докажат на 

групата младежи, че колкото повече 
нараства доверието по между им, тол-
кова повече нараства и ефективността 
на съвместната им работа.
Голям фокус в проекта бе заложен към 
неформалното учене и различните 
методи. Организаторите бяха запъл-
нили цялата програма с провеждането 
на игри, като може би най-забавните 
бяха тези на открито.
Всички участници имаха възможност-
та да се запознаят с най-големите не-
правителствени организации в Бела-
рус и тяхната работа. 
Сертификати за своето участие и при-
добити умения имат всички минали 
през обучението.

Сдружение „Форум Наука” взе участие 
в обучението на тема “Учене чрез 
игри” - Беларус  

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15392

НАУКА
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Мартин Фишър е впрегнал ума си в 
използване на съотносими техноло-
гии и така улеснява микропредприе-
мачи в Източна Африка.

Петрол, военните или универси-
тетска наука? Мартин Фишър, 
току-що приключил своята док-

торантура по теоретична и приложна 
механика в Станфордския универси-
тет, не е особено вдъхновен от перс-
пективата за кариера в някоя от тези 
изследователски области и се втурва 
през 1985 г. в битката с бедността в 
развиващите се страни. Appropriate 
Technologies for Enterprise Creation - 
благотворителната организация, на 
която става съосновател, създава и 
продава инструменти в източната част 
на Африка. Днес в Кения, където ор-
ганизацията започва дейността си и 
където се е интегрирала най-дълбоко, 

приходите от целия бизнес, свързан с 
технологиите на ApproTEC, надхвър-
лят 0,5% от брутния вътрешен про-
дукт.

Докторантските изследвания на Фи-
шър са върху използване на акустиката 
за измерване на напреженията в алу-
миниеви сплави. „Разбира се, причи-
ната хората да проявяват интерес, 
е, че остатъчният стрес предизвик-
ва разпространяването на пукна-
тини. Строителите на самолетни 
крила могат да се възползват от 
подобни диагностични методи, тъй 
като пукнатините заради умора 
на материала са сериозен проблем», 
казва той. Според него това специфич-
но изследване „не е актуално днес, 
но ме научи да мисля по логичен на-
чин». И добавя: „От друга страна, в 
проектантската работа през цяло-

ФИЗИКА

Технологии за развива-
щи се икономики или 
ритник за силен старт
„Светът на физиката“  Автор: Т. Федър

Статията е публикувана в бр. 1, 2013 г. от списание „Светът на физиката“ (WOP.
COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.
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то време използвам инженерните си 
умения». Навлизането в науката било 
естествено за Фишър, чийто баща 
Майкъл и двамата му братя Даниъл и 
Матю са все теоретични физици. Той 
обаче твърди: „Осъзнах, че колкото 
по-образован ставах, толкова по-
малко бях годен за работа».

По-добрият начин

След завършване на университета 
Фишър прави лятно пътешествие из 
Перу. „Беше първото ми пребивава-
не в развиваща се страна. Бях доста 
шокиран от бедността и започнах 
да мисля, че трябва да има по-добър 
начин», казва той. Решава да се вър-
не в Перу, за да „направи нещо срещу 
бедността“. Но когато научава, че без 
да знае испански, не може да вземе 
стипендия на Фулбрайт, за да иде до-
там, той кандидатства за Кения, къде-
то английският е официалният език.

Отначало бил разочарован. Движе-
нието за подходящи технологии, за-
почнало през 70-те години на дваде-
сети век с книгата на Е. Ф. Шумахер 
„Малкото е красиво“ (Blond and Briggs, 
1973), било секнало. „Шумахер беше 
предложил технологиите местно 
производство с ниска цена, прила-
гани в малък мащаб, да станат ре-
шението за развиващите се стра-
ни - казва Фишър. - Имаше еуфория, 
че малките технологични иновации 
биха спасили света. Очаквах да при-
легна там на точното си място.» И 
продължава: „Но се оказа друго - ко-
гато през 1985 отидох в Кения, всич-
ки спонсори и партньори бяха се от-
казали от подходящите технологии. 

Казаха, че те така и не проработи-
ли, нито веднъж».

Той се присъединява към ActionAid, 
благотворителна организация на Обе-
диненото кралство, и през следващите 
пет години проектира магарешки ка-
ручки и друго фермерско оборудване, 
помага да се строят евтини училища, 
учи хората да правят по-добри тухли 
и подхваща голяма селска водна про-
грама. В ActionAid Фишър среща Ник 
Муун, дърводелец от Обединеното 
кралство. „И двамата се обезкуража-
вахме все повече от липсата на устой-
чивост в това, с което се бяхме заели 
- припомня си Фишър. - ActionAid раз-
даваше притежанията си или ги про-
даваше на цени, ниски единствено 
заради високата степен на субсидира-
не. Състезавахме се с частния сектор.“ 
А когато работят с младежки групи: 
„групата претърпяваше крах в ми-
нутата, в която я оставяхме сама 
на себе си. Започнахме да осъзнава-
ме, че ако страната ще се развива, 
това ще стане чрез индивиди, които 
искат да продължат напред - пред-
приемачи. Необходимо е да работиш 
с бедните, но не с най-бедните».

Малки неща, голямо въздействие

Фишър коментира, че преди края на 
Студената война „в повечето бедни 
страни по света образованието беше 
безплатно, основните здравни грижи 
бяха безплатни и цените на стоките 
от крайна необходимост бяха контро-
лирани и високо субсидирани. Ферме-
рът можеше да произведе достатъчно, 
за да се храни редовно и да поддържа 
семейството си живо. С края на Студе-

ФИЗИКА
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ната война всичко това драстично се 
промени. Изведнъж парите станаха 
нужда номер едно на бедните хора“. В 
Кения, допълва той, само 13% от въз-
растното население официално има 
работа, като половината от работните 
места са към правителството.

На този фон през 1991 г. Фишър и Муун 
пускат в действие ApproTEC. Тяхната 
цел е да приложат ритник при старта, 
за да дадат ударно начало за растежа 
на икономиката, като развиват съот-
ветстващи на нуждите на общността 
инструменти, които да бъдат местно 
производство, и ги продават на бедни 
предприемачи, които да започнат нов 
доходоносен бизнес. В началото на съ-
щата година продуктите на ApproTEC 
създават основата за над 28 000 нови 
бизнес начинания, като всеки месец 
по 900 от тях започват да функциони-
рат реално. Около 60% от предприе-
мачите са жени.

Типичен купувач на 76-доларовата 
„Супер машина за пари“, задвижвана 
с педали помпа за напояване, която 
може да вади вода от дълбочина осем 
метра под земната повърхност и да я 
разпръсква над полето, е Джанет Он-
диек от западната част на Кения -раз-
казва Фишър. Когато съпругът й по-
чинал, тя и нейните шест деца били 
оставени да мизерстват. Тя прибрала 
децата си от училище и използвала 
кофа, за да напоява една осма от своя 
акър зеле. „Това я поддържало жива 
- казва Фишър. - И тогава тя видяла 
помпата. Отнело й шест месеца спес-
тяване, за да може да си я купи. Днес 

тя напоява 2,5 акра и е наела трима 
души. Джанет продава своята продук-
ция в местен магазин. Миналата годи-
на припечели 3200 долара. Изпрати 
всичките си деца обратно на учили-
ще.“

Фиг. 1. Микропредприемачите в Ке-
ния пускат в действие своята помпа за 
напояване

„Средностатистическият кениец 
има само един имот - добавя той. 
- Малко парче земя. И едно умение - 
фермерството. Ако си фермер и за-
почнеш да развиваш свързано с напо-
яване комерсиално земеделие, можеш 
да прибираш по-богата реколта и 

ФИЗИКА
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можеш да отглеждаш фантастични 
зеленчуци.»

След успеха на първоначалната водна 
помпа тип „машина за пари - вари-
ант на помпа, за първи път продавана 
в Бангладеш от IDE, друг поощрител 
на микропредприемачите - ApproTEC, 
проектира и по-големи, и по-малки 
помпи, включително последната мо-
дификация, ръчна помпа, която про-
дава за 18 долара. От 31 992 продукта 
на технологиите на ApproTEC, прода-
дени в началото на тази година, 28 614 
са помпи за напояване, отбелязва Фи-
шър. Организацията също е проекти-
рала и продава преси за маслодайни 
култури, машина за балиране на сено 
и оборудване за направата на бетонни 
плочи, керемиди за покрив и тухли. 
Сред продуктите са помпа за ръчно 
напояване от дълбоки кладенци и тех-
нологии за пробиване на кладенци. 

Проектирането и конструирането на 
подходящи за местно приложение 
инструменти е предизвикателство 
- смята Фишър. „Правим анализи и 
изчисления. Нещата трябва да бъдат 
здрави, практични и да работят из-
правно. Това, което ние проектираме, 
е утилитарно - не ни интересува как 
изглежда.“ В бедните страни, добавя 
той, технологиите трябва също така да 
бъдат на ниска цена, ръчно управля-
еми, енергийно ефективни, лесни за 
поправка и да докарват печалба на ку-
пувача за три до шест месеца.

Дори при наличието на тези условия 
продаването на технологичните ино-
вации е трудно според Фишър. „Напо-
ителна помпа от 18 долара е значи-
телно вложение за бедния фермер и 
убеждаването му да я купи изисква 
по-голямо от обичайното маркетин-
гово усилие.» Понастоящем помпите 
се продават в около 200 селски мага-
зина в Кения и Танзания. „Поддържа-
ме база данни за всички продажби и 
сетне на случаен принцип избираме 
някои от купувачите, за да ги посе-
тим през първия месец, преди те да 
са извлекли някаква полза, и отново 
18 месеца по-късно, за да видим пов-
лияването. Средно - добавя той - на-
мираме, че доходите на хората са се 
увеличили с повече от 12 пъти. Ясно 
е, че тези малки неща имат голямо 
влияние.»

Експанзията на ApproTEC

Но Фишър и Муун искат това вли-
яние да бъде дори още по-голямо. 
Следващата стъпка в експанзията на 
ApproTEC, казва Фишър, ще е по-ма-
щабната продажба на помпите. Те 
тъкмо са започнали да навлизат в 
Уганда, Малави, Мозамбик и Южна 
Африка. „Започваме с помпите за на-
появане, защото широката маса хора в 
развиващите се страни са все още сел-
ски фермери, които са в положение да 
извлекат полза при промяната от едва 
задоволяващо собствените нужди зе-
меделско производство към комерси-
ално земеделие. Относителното вли-
яние на други нови технологии общо 
ще е по-малко“, казва Фишър.

ФИЗИКА
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Фиг. 2. Разчитайки на своята 370-до-
ларова преса за маслодайни култури, 
Джейн Матенду (вляво), самотна май-
ка и учителка, която живеев източ-
ното подножие на планината Кения, 
е създала печеливш бизнес - прави 
слънчогледово олио, което продава за 
готвене. Остатъчният продукт от пре-
сованите семена тя продава като фу-
раж

По същото време ApproTEC обмис-
ля преместването на производството 
си от Африка в Китай, където разхо-
дите около продукцията са по-ниски. 
Производството е създало относител-
но малък брой работни места, според 
Фишър, „а организирането на произ-
водството е тежък етап, особено по от-

ношение на обучението на работната 
сила. Ще сме способни да доставим на-
шите технологии до нови страни мно-
го по-бързо, ако ги внасяме, отколкото 
ако организираме местно производ-
ство.“

ApproTEC понастоящем има 68 ра-
ботници и годишен бюджет от около 
2 млн. долара. За да реализира плано-
вете си за експанзията, през послед-
ната година Фишър напусна Африка 
и се премести обратно в САЩ след 
16-годишно отсъствие с намерение-
то да се фокусира върху събирането 
на нужните средства. От своята база 
в Сан Франциско той се стреми да на-
трупа 30 милиона долара за три годи-
ни. „Това, което в действителност 
се опитваме да направим в Африка, 
е да създадем средна класа отдолу - 
от дъното - нагоре. Деветдесет про-
цента от богатствата са в ръцете 
на десет процента от населението. 
Повечето страни имат демокрация, 
но тя е безсмислена при такова не-
равенство.»

Превод: Вихра Йорданова

Източник: KickStarting Developing 
Economies With Relevant Technologies,

Physics Today, April, 2003

ФИЗИКА
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1. Въведение

През последните години ос-
вен намаляване на използ-
ването на гласови услуги 

в мобилните мрежи за сметка на уве-
личаването на преноса на данни се 
наблюдава и различна от очаквания-
та тенденция в съотношението на из-
пращаните кратки съобщения (SMS) 
и мултимедийни съобщения (MMS). 
Данните за използването на тази услу-
га в света показват, че броят на изпра-
щаните SMS-и, макар и различен за 
различните страни и региони, бележи 
устойчиво нарастване още от 2007 г., 
когато само в рамките на 3-годишен 
период до 2010 г. се увеличава 3 пъти. 
В същото време се отчита, че намалява 
интересът към изпращане на мулти-
медийни съобщения. Причина за това 
са другите, по-изгодни възможности 
за предаване на този вид информация 
– най-често като прикачени файлове 
с e-mail, в социалните мрежи и Web-
сайтове. Това налага търсене на нови 

решения за разнообразяване на из-
ползването на услугата MMS в различ-
ни приложения, което би могло да има 
значение предимно в райони, където 
мобилният широколентов достъп е 
добре развит. Но независимо от нама-
ляването на цената на MMS-услугата 
и увеличаване на броя на мобилните 
телефони, които могат да я използват, 
интересът към нея продължава да е 
твърде слаб. Тенденцията, която се за-
пазва и през изминалата 2012 година 
показва, че нарастването на броя на 
изпратените SMS-и за едногодишен 
период превишава значително увели-
чението на изпратените MMS-и и тази 
разлика в темповете на нарастване е 
от порядъка на 2-3 пъти в полза на из-
пратените кратки съобщения [1-3].

Като се вземе под внимание ди-
намиката на процесите, които оказват 
влияние върху по-нататъшното разно-
образяване и усъвършенстване на ус-
лугите за потребителите чрез различ-
ните мрежи за достъп – фиксирани, 
кабелни, сателитни и безжични може 
да се каже, че все по-голямо значение 

ТЕХНОЛОГИИИ
Моделът „машина-машина” – фак-
тор за усъвършенстване на услугите 
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придобива правилното дефиниране и 
развитие на тези процеси в посока на 
създаване на подходяща среда за пре-
доставяне на тези услуги по начин, 
който да гарантира високо качество, 
съчетано с икономически изгодни ус-
ловия. Сред тези процеси някои имат 
съществен принос за усъвършенства-
не на технологиите и по-бързото им 
въвеждане в практиката. Те формират 
първото от двете основни направле-
ния, които имат пряко въздействие 
върху телекомуникационния пазар. 
В това направление важна роля из-
пълняват фирмите от сферата на ин-
формационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), които изграждат 
инфраструктурата и осигуряват необ-
ходимите съоръжения, апаратура, и 
крайни устройства. Второто направ-
ление включва всички утвърдени под-
ходи, решения и конкретни програми, 
участие в изготвянето на които има 
не само бизнесът, но също така и ре-
дица институции – държавни органи, 
асоциации и сдружения от областта 
на ИКТ, научни институти и консул-
танти, които имат за цел и могат да 
допринесат много за правилното на-
сочване и насърчаване на потребите-
лите към своевременно и пълноценно 
използване на новите услуги, които 
осигуряват безжичните мрежи и осо-
бено мобилните мрежи от трето по-
коление (3G), както и от следващите 
поколения 3G+ и 4G. От ключовите 
фактори, които изпълняват ролята на 
свързващо звено за двете направле-
ния, най-голямо значение имат фор-
мирането и утвърждаването на двата 
сегмента - мобилен Интернет-достъп 
(потребителски сегмент) и мобилен 
Интранет/Екстранет достъп (бизнес 

сегмент); увеличаване на относител-
ния дял на Р2Р комуникациите – пре-
минаването от текстово-базирани 
MMS към фото/видео-базирани MMS, 
с което се увеличава значително бро-
ят на предаваните файлове и нара-
ства значението на модела за връзка 
„машина-машина”; задълбочаване на 
персонализацията в предоставяните 
услуги – дефиниране на „профил на 
потребителя”, съчетаващ посоче-
ните от него изисквания с анализ на 
най-често използваните приложения 
и възможностите за разширяване на 
техния обхват [4-6].

Анализите показват, че все по-
голямо значение за увеличаване на 
трафика на данни има развитието на 
комуникациите, в които се реализира 
моделът „машина-машина” (М2М). 
Разработени са модули с различно 
предназначение, чийто брой още в 
края на 2011 г. надхвърля 54 милиона 
и продължава да расте. Приложенията 
обхващат редица важни области като 
промишленост, търговия, транспорт, 
здравеопазване и други, които са пря-
ко свързани с ежедневието или профе-
сионалната дейност на хората и се ха-
рактеризират с процеси, общовалид-
ни в световен мащаб [7,8].

В настоящата статия е направен 
преглед на развитието на функцио-
налния модел „потребител-електрон-
но устройство“, в резултат на което 
през последните години настъпиха 
промени в отношенията „човек-човек“ 
и „машина-машина“. Анализирани са 
условията за усъвършенстване на мо-
дела М2М и факторите, които влияят 
върху по-нататъшната оптимизация 
на комуникациите „машина-машина“.
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2. Функционален модел на 
отношенията „потребител-елек-
тронно устройство“

Електронните устройства, кои-
то използват потребителите в наши 
дни, се оказват вече не толкова сред-
ство за изпълнение на ежедневните 
им служебни ангажименти, или за ко-
муникация и обмен на информация. 
Многообразието и разширяването на 
функционалността на познатите и дос-
тъпни стационарни или преносими 
устройства, с които може да се осигу-
ри достъп до традиционните услуги по 
електронен път, създават условия за 
разработването на нови, усъвършенст-
вани приложения в различни сфери, 
които са приоритет на информацион-
ното общество. През последните годи-
ни се увеличи значително броят на за-
купените „смарт-устройства“, което 
доведе до развитие на услугите в по-
сока “смарт-услуги”, някои от които 
дават нов облик на цели отрасли като 
енергетика, транспорт, здравеопазва-
не и сигурност. Навлизането на нови 
електронни устройства (е-устройства) 
на пазара доведе и до създаване на нов 
тип връзки между хората, които ги из-
ползват за работа, обучение, контакти, 
получаване на информация, развлече-
ния и т.н. Това, от своя страна, за срав-
нително кратко време внесе промени 
и в характера на отношенията „човек-
човек“ и „човек-устройство“.

Самите е-устройства се намират 
в определени взаимовръзки помежду 
си по отношение на начина на използ-
ване и на спецификата на услугите, 

които осигуряват. Техните функции  
се допълват от различни мобилни, 
преносими или стационарни апарати, 
които се използват там, където хората 
се намират най-често – в дома, офиса, 
колата, или на обществени места. На 
фиг. 1 са показани условията за из-
ползване на тези устройства, тяхното 
място в общата схема на услугите в за-
висимост от местоположението им и 
установените отношения с потребите-
ля. Отчетено е влиянието, което оказ-
ват параметрите „ниво на мобилност“ 
и „възможности за използване“ вър-
ху степента на участие на потребите-
ля, която от своя страна се намира в 
пряка връзка с времето, необходимо 
за реализация на отделните процеси. 
Един от подходите за оптимизиране 
на отношенията „потребител - е-ус-
тройство“ е създаване на допълнител-
на функционалност на устройствата 
с ниско и средно ниво на мобилност, 
така че  потребителят да има достъп 
до информацията в тях където и да 
се намира, без това да влияе на ско-
ростта и качеството на изпълнявани-
те операции. Друга важна цел е да се 
снижи във възможно най-голяма сте-
пен прякото му участие в тези опера-
ции. Така се формира тенденцията на 
постепенно трансформиране на връз-
ките във функционалния модел, при 
което се променят посоката и интен-
зитетът на създадените отношения. 
Активността на участниците се очаква 
да намалява поради наличието на все 
по-голям брой достъпни интегрирани 
услуги, предоставени за избор на все-
ки един клиент и отразени в неговия 
„потребителски профил“. Все пове-
че услуги ще са свързани с дистан-
ционно отчитане на измервателните 
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уреди в домакинствата, проследява-
не на здравословното състояние на 
гражданите като компонент от елек-
тронното здравеопазване, контрол на 
транспортни средства и управление 
на сигурността. Като се направи срав-
нение с развитието на тези процеси 
през последните двадесет години се 
вижда, че изграждането на системи за 
мониторинг и контрол на териториал-
но отдалечени съоръжения и апарату-
ра като много скъпа инвестиция беше 
възможно само в отделни сфери, пре-
димно в енергетиката. Почти до края 
на 20 век все още изглеждаше трудна 
задачата да се реализират комуника-
циите по такъв начин, че да се мини-

мизира участието на човека, но разви-
тието през последните години на на-
правлението, станало популярно под 
името Internet of things („Интернет 
на нещата“) показва, че са настъпи-
ли промени, които позволяват връзка-
та между устройствата, използвани в 
различни сфери от човешката дейност 
и най-вече в ежедневието на хората да 
се осъществява автоматично, т.е. без 
човешка намеса. Тази тенденция ще 
продължи и се очаква да доведе до ут-
върждаване на ново, по-високо ниво в 
развитието на функционалния модел 
„потребител - електронно устройство“.

Допълнителни фактори за това 

фиг. 1. Функционален модел на отношенията „потребител – 
е-устройство”

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 38

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

58

са минимизирането на размера и те-
глото на ежедневно използваните ус-
тройства, тяхната удобна и лесна екс-
плоатация и приложимост в различни 
области, в съчетание с все по-достъпна 
цена. Създава се реална възможност в 
близко бъдеще броят на свързаните 
устройства, продукти и функционално 
допълващи се компоненти да преви-
ши броя на хората, които осъществя-
ват комуникация помежду си. По та-
къв начин ще се създадат нови услуги, 
ще се премине към включване на все 
повече домакински уреди и техника в 
групата на дистанционно управляеми-
те и ще се формират цели сектори, в 
които този нов тип връзки ще доми-
нират – комунални услуги, транспорт, 
здравеопазване, автомобилостроене и 
други, което, от своя страна,  ще доведе 
до изграждането на нов тип жилищна 
инфраструктура - „смарт-сгради“ и 
„смарт-градове“. Създадените техно-
логии, които превръщат уредите в сен-
зорни и осигуряват бързо и надеждно 
предаване на данните с анализ на съ-
браната информация, както и обеди-
нените усилия през последните години 
на много институции в изготвянето на 
стандарти за платформите, които ре-
ализират връзката „машина-машина“ 
за кратък период доведоха до усъвър-
шенстване на приложенията, с които 
се реализират М2М-комуникациите.

3. Условия за развитие на ко-
муникациите от типа „машина-
машина“

Моделът М2М прави възможно 
създаването на приложения които са 
предназначени за  събиране и преда-

ване на данни без участието на човека 
и от една страна улесняват работата 
на специалистите от различни сфери, 
като им предоставят актуални и на-
временни справки, а от друга – оси-
гуряват удобство и сигурност за край-
ните потребители, които получават 
търсените услуги без това да им коства 
допълнителни разходи или загуба на 
време. На базата на разработените до-
сега модули могат да бъдат посочени 
като приоритетни за прилагането на 
модела М2М следните направления:

ü контрол на здравословното със-
тояние, дистанционна профилактика, 
консултации и лечение;

ü проследяване на производстве-
ния цикъл в промишлени предприя-
тия;

ü дистанционно отчитане на из-
мервателни уреди и търговски апара-
ти;

ü контрол на движението на 
транспортни средства.

Този бързо развиващ се сектор е 
в състояние да осигури връзка между 
огромен брой устройства  (над 2 млрд. 
са реалните възможности, отчетени в 
края на 2011 г.) с потенциал за  значи-
телно увеличаване, като прогнозите са 
през следващите 10 години броят на 
свързаните устройства да се увеличи 
не по-малко от 9 пъти. Моделът М2М 
може да бъде реализиран в условия-
та на изградените клетъчни мобилни 
мрежи или с използване на сателит-
на връзка. Първият вариант предста-
влява по-голям интерес на този етап 
предвид достъпността на голям брой 
търговски GSM-мрежи, както и мре-
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жите от следващите поколения  3G и 
3G+. Независимо че ще продължи да 
се прилага в определени области най-
разпространеният досега начин за 
свързване с радиовръзка, възможност-
та, която дават съвременните мобилни 
мрежи за реализация на модела М2М 
ще води и в бъдеще до създаване на 
приложения, особено подходящи за 
системи, в които се изисква надеждно 
предаване на данни с голям обем и с 
висока скорост. Допълнително значе-
ние за ефективността на приложения-
та имат и следните показатели:

ü улеснена инсталация и под-
дръжка - самите производители обръ-
щат особено внимание на изисквания-
та на потребителите в тази насока;

ü удобство и сигурност на експло-
атацията; 

ü възможност за икономически 
изгодна реализация в рамките на кра-
тък, фиксиран период от време. Този 
показател придобива важно значение 
при  оценка на модулите, осигуряващи 
бързото и надеждно предаване на дан-
ни в различни по своя характер кам-
пании - търговски, рекламни, здравни 
и др. Периодично провеждани фору-
ми като изложения, семинари, тема-
тични дискусии също могат да бъдат 
повлияни от този показател при из-
ползване на модела М2М.

Промените, настъпили през по-
следните години в изискванията и 
поведението на участниците в теле-
комуникационния пазар оказват въз-
действие и върху развитието на моде-
ла М2М. Може да се каже, че сред раз-
личните категории потребители все 
по-ясно се откроява спецификата на 

категорията “абонат на М2М-услуга”. 
Докато използването на гласова ус-
луга, SMS и MMS се характеризира с 
пасивната роля на клиента и липсата 
на фактори, които биха допринесли за 
повишаване на качеството на услуга-
та, потребителите на М2М-услуги мо-
гат да дефинират различни изисква-
ния и да избират определени модули 
на основата на ясно дефинирани кри-
терии. За правилното функциониране 
на модела М2М важно значение има 
средата, в която се осъществява ко-
муникацията, т.е. мрежата трябва да 
осигурява необходимата скорост и да 
гарантира определено ниво на сигур-
ност и надеждност на операциите. 

Устройствата, които реализират 
модела М2М, могат да бъдат статични 
или с различна степен на мобилност, 
което в повечето случаи е свързано с 
обема на предаваната информация, 
честотата и продължителността на ко-
муникациите. Но независимо дали ста-
ва въпрос за апаратура с високо ниво 
на мобилност, с която непрекъснато се 
предават данни в реално време, или за 
фиксирани устройства, които перио-
дично измерват и отчитат конкретни 
стойности, едно от най-важните изи-
сквания към тези устройства е да мо-
гат да осигурят икономически изгодна 
реализация и да стимулират потреб-
лението в този нов сектор от пазара 
на електронни услуги. За постигането 
на оптимални резултати при реализа-
цията е важно да бъдат предложени и 
подходящи решения на следните за-
дачи, свързани с функционалността 
на предлаганите модули:

ü да се осигурява нормална екс-
плоатация при едновременна обра-
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ботка на голям брой активирани крат-
косрочни сесии;

ü да се поддържа обработката на 
голям брой дългосрочни сесии, неза-
висимо от тяхната продължителност;

ü особено важно е да се миними-
зира необходимостта от промени в 
хардуера за продължителен период от 
време.

4. Роля на технологиите за 
усъвършенстване на модела 
М2М

Специфичните изисквания за ре-
ализация на М2М-модела в същест-
вуващите мрежи от различен тип – 
фиксирани, кабелни (коаксиални или 
оптични), безжични локални мрежи 
(WLAN), WiMax-мрежи, сателитни и 
др. не само допринасят за значително 
увеличаване на броя и усъвършенства-
не на устройствата, предназначени за 
М2М-комуникациите, но имат важно 
значение и за интензивното внедрява-
не на новите технологии в мобилните 
мрежи. В този смисъл мрежите от чет-
върто поколение 4G, изградени на ба-
зата на стандарта Long Term Evolution 
(LTE), могат да създадат необходими-
те условия за постигане на високо ниво 
на М2М-услугите в съчетание с ефек-
тивно използване на радиочестотния 
спектър. 

Технологията Worldwide 
Interoperability for Microwave Access 
(WiMax) добива популярност с висо-
кото качество на услугите, които оси-
гурява в определени обхвати от ради-

очестотния спектър и особено в зони 
с висока плътност. Използването на 
WiMax за мобилни устройства започва 
да се увеличава след 2005 г. и посте-
пенно тази технология се приема като 
световен стандарт за 3G+-мрежи в об-
хвата 3,5 GHz. Очакванията за лесен и 
бърз преход от фиксирани през пре-
носими към мобилни WiMax-мрежи 
обаче не се оправдаха, независимо от 
добрите показатели на мрежите в об-
хватите 2,3 GHz и 2,6 GHz. За кратък 
период от време интересът на водещи 
фирми и оператори в бранша се пре-
насочват към новата технология LTE, 
която показва много добри резулта-
ти при тестване в различни условия. 
Преходът към реална експлоатация на 
LTE-мрежи дава възможност за разно-
образяване на услугите при постигане 
на висока скорост и значително по-ви-
соко качество. 

Технологията LTE е стандартизи-
рана от Third Generation Partnership 
Project (3GPP). Това е консорциум, 
създаден през 1998 г., който включ-
ва шест отделни организации в све-
та, занимаващи се със създаването на 
стандарти в областта на съвременните 
мобилни комуникационни техноло-
гии. Консорциумът е разработил стан-
дартите UMTS, LTE и LTE-Advanced. 
Интензивното навлизане на LTE в 
мрежите на мобилните оператори се 
осъществява през 2012 г. когато общи-
ят брой на изградените LTE-мрежи в 
света в режим на тестване или на ре-
ална експлоатация надхвърля 100 и се 
характеризира с използването на раз-
лични честотни ленти от спектъра . 
Водени от бързо нарастващите изиск-
вания на потребителите по отношение 
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на пренос на мултимедийни данни, 
мобилните оператори се ориентират 
към новия стандарт, който би могъл да 
удовлетвори тези изисквания – качест-
во, скорост и усъвършенстване на при-
ложенията и затова в кратки срокове 
се реализират тестове на LTE-услуги в 
голям диапазон от честоти, а в някои 
случаи и с малък размер на честотна-
та лента. За много страни от Америка, 
например, е характерно използването 
на различни обхвати – най-често това 
са 700 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 
MHz и 2600 MHz, докато за Европа с 
малки изключения LTE-мрежите из-
ползват предимно 1800 MHz или 2600 
MHz. Изградените в страните от Азия  
LTE-мрежи освен посочените по-горе 
честоти са включили също ленти от 
обхватите 850 MHz, 900 MHz и 2300 
MHz. Това многообразие от честоти 
изисква унифициране на стандартите 
за крайните устройства, които фир-
мите предлагат на потребителите, тъй 
като на настоящия етап само малка 
част от тях са „мултичестотни” и могат 
да осигурят достъп до LTE-мрежите в 
различните държави. Затрудненията, 
предизвикани по такъв начин засе-
га се компенсират от възможности-
те, които дава този стандарт за опти-
мално използване на радиочестотния 
спектър в границите 700 – 2600 MHz. 
Интерес може да предизвика и обхва-
тът под 700 MHz, подходящ за иконо-
мично изграждане на мрежи в по-от-
далечени и изолирани селски райо-
ни, какъвто пример има в Бразилия с 
тестването на LTE-мрежа  в обхват под 
450 MHz. 

Анализите на този етап показват, 
че реализацията на услугите М2М в 

мрежите LTE и LTE-Advanced може да 
се извърши без това да повлияе нега-
тивно на качеството на другия тип ус-
луги, добре познати и широко използ-
вани от абонатите за осъществяване 
на ежедневна комуникация и пренос 
на данни. Изследванията в тази насо-
ка ще продължат, за да се предложат 
най-подходящите условия за постига-
не на висока производителност, съче-
тана с оптимизация на разходите.

5. Заключение

В резултат на интензивното на-
влизане на М2М-комуникациите в 
различни области се очаква да настъ-
пят промени не само в ежедневието на 
хората, но и в организацията на биз-
нес-моделите на предприятията, кои-
то участват на телекомуникационния 
пазар. Развитието на модела М2М ще 
зависи до голяма степен от правил-
ното и своевременно изпълнение на 
двете основни дългосрочни цели, по-
ставени пред всички компании, опе-
ратори, производители, учени и екс-
перти, заети в тази сфера. Първата е 
свързана с обстоен анализ и адекватна 
реакция на поведението на потребите-
лите, което неминуемо ще претърпи 
промени в процеса на адаптация към 
новия тип услуги. Втората се отнася 
до необходимостта от разработване на 
различни стандарти за унифициране 
на инфраструктурата, устройствата и 
услугите за осъществяване на М2М-
комуникациите. В началото на 2009 
г. Европейският институт за стандар-
тизация в областта на телекомуни-
кациите (ETSI) създаде технически 
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комитет в рамките на организацията 
със задачата да подготви и предложи 
нови стандарти, интегриране на съ-
ществуващите, както и цялостна кон-
цепция за изграждане на архитекту-
рата на модела М2М, базирана на из-
ползваните устройства и технологии. 
Дефинирани са също така основните 
направления на М2М-приложенията, 
в областта на които ще продължи ра-
ботата по усъвършенстване на инфра-
структурата.
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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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Вид водорасли ни показва възмож-
ност за редуциране на замърсявани-
ята от парниковите газове, като 
същевременно  произвеждат на би-
огориво, според ново изследване на 
Университета на Делауеър

Микроскопичното водорасло 
Heterosigma akashiwo  бързо се разви-
ва в газова смес, която съдържа същи-
те нива на въглероден диоксид и азо-
тен оксид както емисиите изпускани 
от електроцентралите. „ Водораслите 
процъфтяват в газовата смес”, казва 
Катрин Койн, асоцииран преподава-
тел по морски бионауки при Колежа 
по Земя, Океан и Околна среда към 

Университета в Делауеър. „Те растат 
два пъти по- бързо  и клетките им 
са много по-големи сравнени с тези, 
които не са расли в такава смес.”

В Университа Делауеър изследовате-
ля Катрин Койн отглежда водорасли 
в лабораторията на университет-
ският Люис кампус. Това може да 
помогне за намаляване на парнико-

БИОЛОГИЯ

Водорасли ни дават обещава-
ща възможност за борба с пар-
никовите газове, съчетано с  
производство на биогориво 

Автор:  Димитра Лефтерова 
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вите емисии, излъчвани от електро-
централите , като същевременно да 
бъде използвано за получаване на би-
огориво.

Водораслите също така произвеж-
дат голямо количество въглехидрати, 
които могат да бъдат преработени в 
биоетанол като биогориво. Откритие-
то може да има широко индустриално 
приложение като икономичен финан-
сов начин за намаляване емисиите от 
парниковите газове, съчетано с произ-
водство на биогориво.

Heterosigma akashiwo се среща нався-
къде по света в природата. Койн, като 
експерт по цъфтежа на водораслите 
открива, че видовете имат специално-
то свойство да неутрализират азотния 
оксид – опасен за здравето на човека и 
околната среда газ.

Тази характеристика кара Койн и ней-
ният екип да изследват дали водорас-
лите могат да растат върху въглероден 
диоксид без да бъдат унищожени от 
високо съдържание на азотния ок-
сид съдържащ се в газовите емисии 
на електроцентралите, както това се 
е случвало при опити на техни коле-
ги с други видове водорасли. Близо 
година на лабораторни експерименти 
показва че Heterosigma akashiwo  не 
само толерира газовите емисии, но и 

процъфтява сред тях. Водораслите не 
се нуждаят от допълнителен азотен 
източник освен азотния оксид за да се 
развиват, което значително намалява 
разходите за отглеждането им с цел 
получаване на биогориво.
„Само това може да спести повече 
от 45% от необходимата енергия не-
обходима за растежа на водорасли-
те за биогориво”, казва Койн. Дотира-
ни от Морската колежанска програма 
на Делауеър, Койн и нейният колега 
Дженифър Стюърт планират да про-
дължат изследванията върху това 
как промяната на условията могат 
да увеличат растежа на Heterosigma 
akashiwo . Още повече, че те откри-
ват сериозно увеличаване на нивото 
на въглехидрати, когато водораслите 
растат при наличието на парникови 
газове в сравнение с обикновен въз-
дух. Те също виждат корелация между 
степента на осветление на водорасли-
те и количеството на въглехидрати и 
липиди присъстващи в организмите. 
Изследователите разглеждат и въз-
можноста за работа с компании за би-
огориво, за да могат да изяснят нивата 
на растежният процес и по- подробно 
да изследват Heterosigma akashiwo  
като вид  за производство на биогори-
во.
Тази преспектива може да бъде под-

БИОЛОГИЯ
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крепена и в национален план от глед-
на точка на редуциране на нивата на 
парниковите газове, замърсяващи ат-
мосферата, насока отбелязана в речта 
на Президента на САЩ Барак Обама, 
посветена на климатичните пробле-
ми, която бе изнесена тази седмица.
„Нашият подход към въпроса не е 
просто да се получава биогориво, а 

възможността да се използва този 
вид водорасло като биологичен пре-
чиствател на парникови газове, с 
което да се намали тяхното вредно 
влияние.”, Казва Койн.

Източник: 
http://www.sciencedaily.com/ 
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Камера поставена в планините на 
остров Миндоро от Филипините  е 
заснела драматични снимки на та-
марау, Миндорски бивол / Bubalus 
mindorensis – най-редкият бивол в 
света, ендемичен вид за остров Ман-
доро, Филипините, където е и най-го-
лемият вид на острова.
Таms-2 е амбициозен проект, участни-
ците на който амбицирано искат да 
удвоят броя на тамарау от 300 на 600 
до 2020г. Инфрачервените камери 

на Световният фонд за диви животни 
WWF, които са разположени навсякъ-
де по света дават възможност за един 
поглед към тайният начин на  живот 
на животните в природата. 

Само 350 са останали живи

Камерите разположени на остров 
Миндоро показват откъслечни образи 
от тамарау – един труден и опасен за 
изследване вид. Само 350 от тези би-

Във Филипините камери за-
снемат бивол - джудже, застра-
шен от изчезване. 

Автор:  Димитра Лефтерова 

Нощна снимка на тамарау , Миндорски бивол / Bubalus mindorensis/. 
Този бивол джудже е класифициран като застрашен от изчезване вид – 

което означава вид недалеч от етапа на изчезване от природата.

БИОЛОГИЯ
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воли джудета се смята, че са остана-
ли, съгласно  Международният съюз 
за защита на природата и природ-
ните ресурси (International Union for 
Conservation of Nature, IUCN). Твърде 
опасно е този вид да бъде изследвам, 
с оглед безопасността на самият вид, 
застрашен от изчезване.

Някога през XIX век на острова е съ-
ществувала близо 10 000-на популация. 
След 1969 г популацията наброява под 
100 индивида. / съгласно данни на WWF-
Philippines).

За да се подкрепи запазването на вида  
и размножаването им в планинските 
хабитати , WWF с партньорството на 
Far Eastern University (FEU), (Отдела 
за околна среда и природни ресурси 
/DENR), Програмата за консервира-
не на тамарау  (TCP), Hubbs-SeaWorld 
Research Institute (HSWRI/, местно-
то управление на областта Миндоро, 
както и с участието на местното насе-
ление в областта на националния парк 
Иглит Бако, е разработен амбициоз-
ният проект за удвояване на индиви-
дите тамарау от 300 на 600 до 2020г.

Чумата по рогатият добитък, 

обезлесяването и лова

През XIX век на острова са ревяли 
близо 10000 тамарау. „През 1930 г. е 
имало ужасяваща чума по рогатият 
добитък, освен това широко разпрос-
траненото обезлесяване и несекващо-
то ловуване довеждат този вид до ръба 
на изчезването.” Обяснява Управите-
ля на природен парк Иглит-Бако, г-н 
Родел Бойле. През 1969 г., популация-
та на тамарау наброява по-малко от 
100 индивида, останали живи в горни-
те тревисти части и малкото останали 
горски участъци на планините Иглит, 
Бако, Аруан и Калавит.
Благодарение на общите международ-
ни и местни усилия през април 2013 г. 
популацията вече наброява 345 инди-
вида. „Тази инициатива се прилага не 
само за тамарау, но и за всички оби-
татели на парка”, добавя Бойле.

Фантастичното биоразнообразие

„Миндоро е едно от седемте отдел-
ни биогеографски зони на Филипи-
ните. Западно Миндоро само по себе 
си е дом на две особено силно продук-
тивни природни зони - зоната на 
планинския парк Иглит Бако и Рифа 
Апо”., отбелязват  заместник предсе-
дателя на WWF Филипини и главния 
изпълнителен директор  Хосе Ма и 
Лоренцо Тан. „Работейки съвместно 
с DENR / Отдела за околна среда и 
природни ресурси/, в нашият проект 
за съхранение на рифа, използвахме 
тамарау като пътеводен знак, за 
да възвърнем живота на планините, 
ерозиращи от оризовите полета в 
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низините на Миндоро. Природно чис-
тите реки, вливащи се в природно 
чисти крайбрежия, са изключително 
важни за поддържането на продук-
тивността на рифа, който от своя 
страна произвежда огромно количе-
ство морска храна.”
WWF, FEU и Отдела за околна сре-
да и природни ресурси към Западно 
Миндоро интегрира консервационна 
програма свързана с тази за тамарау, 
като така подобрява управлението на 
парка и съдейства на инициативата за 
запазване на Апо рифа и богатството 
на морската флора и фауна в Саблаян.
„Научно основаните действия водят 
до ефективно опазване.”, заключава 
Др Стюърт. „Тези снимки ни дават 

изключително важно виждане на 
движението и числеността на тези 
крайно потайни биволи. Когато ние 
знаем къде са, по-добре ще сме запоз-
нати кои райони да опазваме.”

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва

БИОЛОГИЯ
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Част пета

Руските дипломати, съвременни-
ци на събитията, изказват ста-
новища, че Русия до Цариград-

ската конференция е предпочитала да 
запази целостта на Турция, стига тя да 
е дадяла гаранции, че ще облекчи по-
ложението на християните в нейните 
провинции. Такава е била и позици-
ята на Англия по решаването на така 
наречения „Български въпрос”, кой-
то всъщност се е отнасял и за Босна 
и Херцеговина. Става дума за предо-
твратяване на бъдещи масови насилия 
и зверства, като извършените от мю-
сюлманското население над българи-
те след Априлското въстание.

Граф Николай Игнатиев, също е счи-
тал, че след конференцията в Цари-

град много по-безопасно и по-удобно 
е било руското правителство да се от-
каже от придаването на изключител-
но значение за авторитета на Русия 
на решаването на повдигнатите в Бос-
на, Херцеговина и България въпроси. 
Достатъчно било да се поддържа ев-
ропейския характер на започнатото 
дело и да се полага старание то да се 
насочи към по-добър и благоприятен 
изход, без цялата тежест на борбата да 
се стоварва само на плещите на руска-
та държава, са считали доста руски по-
литици.

„Щом като сме заявили на Европа, 
че възнамеряваме да действаме без-
користно и да не се стремим към ни-
какви изгоди за Русия, войната няма 
да ни донесе никаква непосредствена 
полза, а между другото тя ще наложи 

ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА 
КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 

1877-1878 Г.
Част V автор: К.ГЕРБОВ

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13532
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грамадни жертви, съпроводени със 
значителен риск - пише по това време 
бившият руски посланик в Цариград. 
-. Англичаните ще заемат Дарданели-
те под предлог да помогнат на Турция 
и тогава ще ни бъде трудно да ги из-
караме оттам. А за нас това е най-съ-
ществената част на Източния въпрос.”

Николай Игнатиев е принадлежал 
към кръга от руски политици, които са 
считали, че ако Русия обяви война на 
Турция, то това трябва да стане с цел 
да се завоюват Проливите, свързва-
щи Черно море със Средиземно море, 
което означавало да се да завладее 
Цариград. При ситуацията в началото 
на 1877 г. Игнатиев е виждал, че това 
било невъзможно, поради очевидно-
то преимущество на Англия, която в 
качеството си на съюзник на Турция с 
мощния си флот много лесно и бързо 
е можела да блокира подстъпите към 
турската столица. Изказването на въ-
просните идеи за завладяването на 
Проливите дава основание и днес да 
се твърди, че Руско-турската война от 
1877-1878 г. е започната именно с тази 
цел. Развоят на събитията обаче по-
казва, че въвлечена от честолюбиви 
чувства, Русия е продължила да дейст-
ва пак водена от етични, а не от мате-
риални подбуди.

5.1. Будапещенска конвен-
ция 

След ултиматума на Александър ІІ и 
последвалата мобилизация на руската 
армия, произтекли в края на октом-
ври 1876 г., руското правителство или 

по-скоро една част от него, започнала 
да мисли по-сериозно и за война сре-
щу Турция като последна мярка за ре-
шаване на проблемите на Балканите. 
Още преди завършване на Цариград-
ската конференция в Санкт Петербург 
предвиждали вече какъв ще бъде ней-
ният краен резултат. Атмосферата по 
това време в руския кабинет е добре 
предадена от заместник-министъра на 
външните работи Николай Гирс, кой-
то в едно свое писмо от 5/17 януари 
1877 г. до граф Игнатиев отбелязва: 

„Не знам какво да кажа за сегашното 
положение. Всички очакват края на 
вашите заседания. Никой не се съмня-
ва, че те ще завършат с отказ на Порта-
та и отпътуване на посланиците. Как-
во ще последва след това? Този въпрос 
смущава всички. Канцлерът се грижи 
преди всичко цяла Европа, а не само 
Русия, да възприеме като обида наг-
лия отказ на Портата и да се застъпи 
за християните с вземането на прину-
дителни мерки. Струва ми се, че такъв 
блестящ резултат е твърде труден, за 
да не кажа невъзможен да се постигне, 
и че по силата на обстоятелствата ще 
бъдем въвлечени във война с Турция. 
Във всеки случай към този изход, кол-
кото и да е неприятен, трябва непре-
менно да се готвим... считам, че не е 
излишно да ви повторя, че канцлерът 
извънредно много желае да избегне 
войната.”

Независимо от желанията, с оглед да 
избегне евентуален конфликт с Авс-
тро-Унгария, която имала претенции 
за някои славянски области, руското 
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правителство подновило контактите 
си с нейното правителство, установе-
ни в средата на 1876 г. Основната цел 
била да се осигури неутралитета на 
Австро-Унгария при една война на Ру-
сия с Турция.

Разговорите започнали, след като било 
получено мнението на третата страна 
от Съюза на императорите - Германия. 
На поставения въпрос - в случай на 
евентуална война между Русия и Авс-
тро-Унгария, дали Германия ще за-
пази неутралитет - на 11/23 октомври 
Бисмарк отговорил дипломатично, че 
Германия няма да подкрепи Русия, но 
няма и да допусне Австро-Унгария да 
бъде разгромена. И направо препоръ-
чал на Русия да си осигури неутрали-
тета на Австро-Унгария, като й даде да 
завладее Босна. От отговора пролича-
ло желанието на Бисмарк да раздели 
Балканите на зони на влияние меж-
ду Австрия и Русия и че всъщност той 
подкрепял една война на Русия срещу 
Турция.

След отговора на Бисмарк, „генерал-
ният въпрос”, възникнал по-рано по 
време на императорския съвет в Ли-
вадия, по който въпрос трябвало да 
се вземат определени решения след 
получаване на „отговорите на Берлин 
и Виена”, бил поставен отново на дне-
вен ред, но вече от него отпаднал ва-
рианта „война през ноември 1876 г.” 
Отивало се на другите два алтернатив-
ни варианта: нов опит за умиротворя-
ване на Изтока чрез общи действия на 
държавите или действия с Австрия от 
пролетта на 1877 г. За изясняване на 

ситуацията трябвало да се узнае и от-
говора на Виена, дали е съгласно авс-
тро-унгарското правителство да склю-
чи с руското формален и ясен договор 
за бъдещи действия. Този отговор бил 
положителен.

През ноември 1876 г. Русия и Австро-
Унгария подновили преговорите си. 
Отклонявайки преди това предложе-
нието на Русия за временна окупация 
на Босна, Франц Йосиф намекнал, че 
може да се разговаря на базата на по-
зициите, които били оповестени вече 
в Райхщадт, т. е. на присъединяване 
на тази турска провинция и на част от 
Херцеговина към северната империя. 
Връщайки се отново на тази основа, 
Австро-Унгария използвала затрудне-
ното положение на Русия и успяла на 
новите преговори да вкара предишни-
те си пожелания в конкретни споразу-
мения. 

Тези преговори продължили дълго и 
окончателните договорености били 
постигнати на два етапа. На 3/15 януа-
ри 1877 г. в Будапеща била подписана 
тайна конвенция, според която Авс-
тро-Унгария поемала задължението в 
случай на руско-турска война да пази 
„доброжелателен неутралитет” и да 
оказва дипломатическо съдействие на 
Русия. За което получавала право да 
окупира със свои войски Босна и Хер-
цеговина. Австро-Унгария се задължа-
вала да не разпростира своите военни 
действия в Румъния, Сърбия, Черна 
гора и България, а Русия - в Босна, 
Херцеговина, Сърбия и Черна гора. 
Австро-Унгария давала съгласието си 
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Сърбия и Черна гора да участват във 
войната на страната на Русия.

След нови преговори и уточнения на 
6/18 март конвенцията била допълне-
на с още някои постановления, които 
регламентирали териториалните из-
менения след евентуалната победа на 
Русия. След войната Австро-Унгария 
трябвало да получи Босна и Херцего-
вина, без Ново-пазарския санджак, 
отделящ Сърбия от Черна гора. Русия 
добивала право да си върне Южна Бе-
сарабия в границите от преди 1856 г. 
На Балканите не трябвало да се съз-
дава голяма славянска държава, като 
България, Албания и „останалата част 
от Румелия” можели да станат неза-
висими държави. Потвърдено е при-
съединяването на о-в Крит, Епир и 
Тесалия към Гърция, както и форму-
лировката, че „Цариград може да ста-
не свободен град”. 

Двете части на конвенцията - основ-
ната и допълнителната - били подпи-
сани от австро-унгарския външен ми-
нистър граф Дюла Андраши и руския 
посланик във Виена граф Евгений 
Новиков. До този акт се стигнало, за-
щото Горчаков поддържал тезата, че 
присъединяването на Босна и Херце-
говина към Австрия не било толкова 
опасно за славяните. Изобилието им 
в границите на Австро-Унгария щяло 
да навреди на самата империя, счи-
тал руския канцлер, тъй като те така 
или иначе щели да си извоюват свои-
те права извън нея. Защо е имало па-
уза между двете съглашения, ще стане 
дума в следващата подточка

5.2. Лондонски протокол

Макар и заявила вече намерения за 
военни действия, след Цариградската 
конференция руското правителство 
се колебаело и не се решавало да ги 
започне, защото било очевидно, че 
страната трябвало да ги води самос-
тоятелно и при наличие на опасност 
някоя от европейските сили да под-
крепи Турция и да застане срещу Ру-
сия. Колебанието, обаче, не можело да 
продължава дълго, тъй като руската 
армия била мобилизирана и съсредо-
точена по границата с Румъния и оч-
аквала някакви решения. Издръжката 
й изисквала много пари от държавния 
бюджет и това действало разорително. 

Особено настойчиви за водене на вой-
на били висшите военни. Показателно 
за настроенията сред тях е писмото, 
което началник щаба на мобилизира-
ната южна армия генерал Артур Непо-
койчицки изпратил на 13/25 януари от 
Кишинев до граф Игнатиев, който го 
получил при завръщането си в Петер-
бург. Генералът изяснявал позицията 
на главнокомандващия Николай Ни-
колаевич, според когото най-добрият 
изход бил: „съюз с Англия за съвмест-
ни действия”. Последните трябвало да 
бъдат насочени към Цариград, с цел: 
„великобританският флот да заеме 
Дарданелите и Босфора, за да срещне 
руснаците в османската столица в ка-
чеството на приятели и съюзници”. 

Непокойчицки написал още: „Благо-
дарение на вашия талант и предвид-
ливост вие съумяхте да доведете до 
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такова неочаквано съгласие всички 
европейски участници в Цариградска-
та конференция, че ги заставихте да 
направят грамадна крачка към разре-
шаването на важния Източен въпрос. 
Съглашението между Русия и Англия 
ще има грамадно значение в разреша-
ването на тази трудна задача.”

Руското правителство също решило да 
направи постъпки да се раздвижат ев-
ропейските кабинети за продължава-
не на натиска над Портата с отчитане 
и на присъствието на мобилизираната 
руска войска на румънската (де юре 
турска) граница. В случай, че не се по-
стигнел положителен отклик, „честта 
на Русия” изисквала политиката й да 
се основава на самостоятелни, в краен 
случай и военни действия. Налагало 
се, все пак, да бъдат „неутрализирани” 
предварително радетелите за запазва-
не на целостта на Османската империя 
Англия и Австро-Унгария, за което 
били потърсени подходящите форми.

На 19/31 януари 1877 г. княз Горчаков 
изпратил циркулярна телеграма до 
руските посланици при германския, 
австро-унгарския, френския, англий-
ския и италианския управляващ двор. 
Съдържанието на телеграмата било 
публикувано на 23 януари/4 февруа-
ри в „Правителствен вестник” и така 
станало ясно, че руското правител-
ство отново повдига въпроса за оми-
ротворяването на Босна, Херцеговина 
и България, който въпрос изпаднал в 
известна неопределеност след неспо-
лучливият завършек на Цариградска-
та конференция. 

Руският канцлер напомнял на прави-
телствата на западните велики дър-
жави, че неуспехът на конференция-
та е поставил Източния въпрос в още 
по-незавидно положение, отколкото 
той се е намирал при откриването й. 
Европа останала обидена от действия-
та на турското правителство, което от-
казало да тури край на конфликтите в 
своите провинции, с което се създава-
ло постоянна заплаха за европейския 
мир. Вземайки предвид тези обстоя-
телства, Русия считала за необходимо 
да узнае какви са бъдещите намерения 
по въпроса на държавите участнички 
в Цариградската конференция, обяс-
нил Горчаков целта на телеграмата. 
Руското правителство имало желание 
да продължи и за напред колективно-
то въздействие върху Портата, осно-
вано на постигнатите предварителни 
споразумения. Но ако другите държа-
ви не желаят да продължат, Русия ня-
мала намерение да остава бездейна и 
щяла да продължи да действа самос-
тоятелно.

Първата реакция на телеграмата на 
Горчаков идва от Англия. През февру-
ари лорд Дарби и руския посланик в 
Лондон граф Шувалов започват тайни 
преговори за уточняване на предло-
жения, които да бъдат представени на 
Турция и се поиска тя да ги изпълни. 
Няма сведения при тези контакти да 
се е работело според препоръките на 
великия княз Николай Николаевич, 
т. е. да се уговарят съвместни военни 
действия. По-всичко изглежда теле-
грамата на Горчаков е взета под вни-
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мание от ръководителите на англий-
ския кабинет и действието от негова 
страна би трябвало да е следствие на 
опасенията, че Русия действително 
може да вземе решение за война с 
Турция. Последната изглежда също е 
имала такива опасения.

Развитието на събитията по-нататък 
показва, че английската дипломация 
е предприела действия, подобни на 
тези, свързани с провеждането на Ца-
риградската конференция: привид-
но взема участие в съвместните мир-
ни инициативи, като едновременно 
с това провежда подмолни действия, 
насочени за провалянето им. В осно-
вата на новите съвместни действия на 
европейските сили лорд Дарби пред-
ложил на Турция да се препоръчат за 
изпълнение реформите, които само-
то турско правителство представило, 
като поставило условието, че то ще ги 
осъществява самостоятелно, без воен-
на окупация и наблюдение от страна 
на Европа. За целта Дарби и Шувалов 
подготвили предварителен протокол, 
който да бъде съгласуван с държави-
те-гаранти. 

Пресата не е успяла да научи за разго-
ворите между Дарби и Шувалов и зато-
ва нямаме информация какво е имало 
записано в този съвместен протокол 
- дори в общи линии. Но най-вероят-
но това са били въпросните реформи, 
които Портата сама предложила. Пак 
развоят на събитията ни води до ло-
гиката, че в случая имаме съгласувана 
акция между Турция и Англия, каква-
то била и Цариградската конферен-

ция. 

В началото на март агенция Ройтер 
публикувала съдържанието на една 
телеграма, която била изпратена през 
февруари от турския министър на 
външните работи Сафвет паша до тур-
ския посланик в Лондон. В телеграма-
та се съобщавало, че Портата е съглас-
на незабавно да пристъпи към някои 
реформи и те били подробно описани. 
Реформите били част от тези, които 
пълномощниците на великите сили 
предложили за изпълнение от Турция 
по време на Цариградската конферен-
ция.

Естествено е, съдържанието на теле-
грамата да попадне там, където тряб-
ва - в ръцете на лорд Дарби. Само така 
логично се обяснява защо така неочак-
вано Англия и Русия започват диалог. 
Преговорите, които Дарби е започ-
нал с Шувалов трябва да са третирали 
именно реформите, предложени от 
Цариград. А те били: образуване на ре-
довна жандармерийска стража, всеоб-
що разоръжаване на населението, по-
емане на задължението за вътрешната 
полицейска служба да не се използ-
ват извънредни войски (башибозуци 
и черкези), отказване от създаване на 
нови черкезки колонии в християн-
ските провинции, разделяне на тези 
провинции на кантони, допускане във 
военните училища на християни, при-
знаване на християните на правото на 
поземлена собственост и пр. 

Въпреки, че предложенията на пръв 
поглед правели съществена крачка 
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напред в облекчаване на участта на 
християните в турските провинции, те 
били съпроводени с някои уговорки, 
които донякъде намалявали тяхното 
реално действие. Така например, за-
браната за носене на оръжие щяла да 
се отнася до всички турски поданици 
без разлика на етнос и религия. За-
браната обаче не важала за тези, кои-
то имали „специално разрешение”. 
Отказвайки се от създаването на нови 
черкезки колонии, турското правител-
ство обещавало, че то вече няма да за-
селва черкезите на големи маси. Което 
подсказвало, че за сметка на това Пор-
тата ще се насочи към по-малобройни 
черкезки селища, които ще разхвърля 
сред християнското население и така 
ще замени големите колонии. 

На 10/22 и 12/24 февруари Алексан-
дър ІІ провел Коронен съвет, на кой-
то присъствали престолонаследникът 
цесаревич Александър Александрович 
(син на императора), великите кня-

зе Владимир Александрович (син на 
императора) и Константин Николае-
вич (брат на императора), канцлерът 
Горчаков, министрите на финансите 
Рейтерн, на вътрешните работи Тима-
шьов и на държавните имоти Валуев, 
военният министър Милютин, руски-
ят посланик в Цариград Игнатиев. 
Дневният ред на съвета бил да се обсъ-
ди положението с Източния въпрос и 
се вземе решение за бъдещите дейст-
вия. 

Както се изразил княз Горчаков, да-
вайки насока на дискусията: честта и 
достойнството на Русия изисквали или 
да се извади меч, ако държавите не са 
съгласни да прибягнат към съвмест-
ни действия срещу Турция, или пък, 
което било още по-добре, да се издаде 
височайши манифест и министерски 
циркуляр, в които да се заяви, че тъй 
като нито тройното съглашение (нота-
та на Андраши и Берлинският мемо-
рандум), нито Цариградската конфе-
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ренция на шестте държави са довели 
до някакъв практически резултат, и 
понеже въпросът не е чисто руски, 
то Русия се отказва от по-нататъшни 
преговори и общи действия и разпус-
ка армията си, запазвайки за в бъдеще 
пълна свобода на действията си.

При обсъжданията министрите на фи-
нансите, вътрешните работи и дър-
жавните имоти, се обявили изцяло 
против войната поради недостига на 
финансови средства и отрицателните 
икономически и вътрешни последици 
от нея. Затова те съветвали да се на-
мери някакъв изход, за да се избегне 
необходимостта от прибягване до оръ-
жие. Военният министър пък, настоя-
вал да се действа енергично и да не се 
остава дълго в изчаквателно положе-
ние, което било пагубно за Русия във 
всички отношения.

Милютин прочел докладна записка, 
в която се констатирало, че общото 
въздействие на Европа върху Турция 
било безрезултатно. И пасивното ев-
ропейско съгласие на практика обри-
чало балканските християни в жертва 
на турците. При това положение без-
действието на Русия било гибелно за 
влиянието й сред населението на Бал-
канския полуостров, което можело 
съвсем да се стопи. „Другите държави 
могат да се колебаят, но ние не можем, 
ние сме ангажирани пред Русия и пред 
християните в Турция и пред цяла Ев-
ропа с думите на нашия император”, 
подчертал военният министър и про-
дължил: 

„Ние извършихме мобилизация на на-
шата армия, която пред очите на це-
лия свят е вдигнала меч за защита на 
нашата чест... И ако сега ние разпус-
нем тази армия без достатъчно удо-
влетворителен мир, това би означава-
ло... да подроним доверието към нея 
както у нас, така и пред външния свят. 
Подобна мобилизация без никакви 
резултати би съответствувала на вто-
ра загубена Кримска война, което би 
имало за нашите външнополитически 
отношения най-сериозни последици... 
И историята, и станалите напоследък 
събития безусловно подсказват, че 
ние трябва да играем главна роля в ре-
шаването на Източния въпрос. И ние 
скъпо ще заплатим, ако се откажем от 
тази задача.”

Военният министър развил също иде-
ята, че безсилието на колективните 
европейски действия можели да оку-
ражат Турция. И ако Русия се отдръ-
пнела, това щяло да се изтълкува като 
слабост, което можело да поощри Ос-
манската империя към най-безразсъд-
на политика. И от слаба държава, тя да 
се превърне в оръжие срещу Русия.

Изказванията по време на съвета очер-
тали дилемата: или рискована война в 
името на съмнителни и ненужни при-
добивки, или въздържане от война с 
риск да бъдат загубени съществуващи-
те руски позиции на Балканите. Как-
то сполучливо определя ситуацията 
проф. Константин Косев: „ако руското 
правителство не е имало никакъв ин-
терес от една завоевателна война сре-
щу Османската империя, стараейки се 
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с всички сили да я избегне, то в също-
то време въздържанието му от воен-
на намеса и подкрепа на балканските 
народи създавало реална заплаха да 
загуби и това, което има”. Действията 
по-нататък показват, че без да очаква 
някакви особени териториални при-
добивки (дотогава се е говорело само 
за връщането на Южна Бесарабия), 
Русия решила да продължи диплома-
тическите си усилия. И ако с тях не се 
постигнел успех, да се започне война. 

След като изслушал всички изказали 
се на съвета, руският император одо-
брил начинът за действие, предложен 
от Николай Игнатиев, който бил в спо-
менатата насока. Според последния не 
трябвало да се изчакват евентуалните 
отговори на циркуляра на княз Горча-
ков, защото не се знаело колко дълго 
още чуждите правителства ще без-
действат и ще бавят отговора си. Освен 
това, понеже се питало за техните на-
мерения, възможно било другите дър-
жави да предложат идеи, които Русия 
не споделя. Затова руският посланик 
в Цариград предложил да се състави 
проект за съвместен протокол. В него 
трябвало да се посочат предложения, 
изгодни за Русия, които са приемливи 
и за останалите държави, след което 
да се направят необходимите дипло-
матически усилия новият документ да 
бъде подписан от правителствата и на 
шестте държави-гаранти.

В протокола трябвало да се включат и 
препотвърдят онези решения на кон-
ференцията, около които имало из-
гледи да бъде постигнат консенсус за 

приемането им. Според граф Игнати-
ев единодушието, постигнато от кон-
кретния състав на пълномощниците 
на великите сили в Цариград в кон-
кретния тогава момент, вече не било 
налице. „Почти невъзможно е да се 
постигне [сега] съгласието на кабине-
тите за реална подкрепа решенията на 
конференцията, с общи действия на 
някои държави”, е било заключението 
на руския посланик, изказано по вре-
ме на съвета при императора. То било 
съпроводено с признанието: „Съзна-
вах, че с личното си влияние и автори-
тет, спечелени в Изтока, аз увлякох не 
само Солсбъри, но и граф Зичи, по-да-
леч от желанията и инструкциите на 
техните правителства и се опасявах, че 
кабинетите ще се възползват от пър-
вия удобен случай, за да се отрекат от 
постановленията на конференцията, 
които от тяхна гледна точка бяха твър-
де изгодни за руската политика.” 

Игнатиев споделя, че опасенията му се 
оправдали и нещата действително се 
изменили след конференцията. Както 
констатирал руският посланик, след 
несполуката в Цариград европейските 
държави отново почнали да проявяват 
„закоравелите” си предразсъдъци: въ-
просът за Проливите, необходимостта 
да се противодейства на Русия и да не 
се съчувства на славяните. Решенията 
на конференцията били твърде изгод-
ни за руската политика, било мнение-
то на някои от европейските каби-
нети, затова в съвместния протокол 
било най-удачно да се запишат като 
искания за осъществяване от Портата 
„контрапредложенията”, които самата 
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тя поставила на масата на преговори-
те по време на третото официално за-
седание. Това напълно съвпадало и с 
предложенията на лорд Дарби да пре-
поръчат на Турция реформите, които 
самото турско правителство вече било 
предложило. 

След изготвянето на протокола, в кой-
то трябвало да бъдат закрепени задъл-
женията и отговорността на Високата 
порта, а следователно и правото на Ев-
ропа за надзор и намеса при изпълне-
нието им, бъдещите действия на Русия 
зависели от реакциите на шестте дър-
жави и самата Порта. Ако се подпи-
шел протоколът, се създавали условия 
за демобилизация на руската армия. 
Това можело да стане чрез издаването 
на височайши манифест, заедно с под-
писването на протокола. Трябвало, 
обаче, да се получи известно съгласу-
ване с действията на Турция: тя да се 
съгласи да разпусне веднага мобили-
зираните запасни войски (редифи) и 
да оттегли част от редовните войски, 
което трябвало да стане малко преди 
или поне едновременно с напускането 
на Кишинев от руската армия. 

В случай на неуспех на дипломатиче-
ските преговори - протоколът не бъде 
подписан или Портата откаже да го 
изпълни, следвало Русия веднага да 
започне разговори с Германия и Авс-
тро-Унгария за следващи решителни 
действия. Обявяването на война тряб-
вало да бъде предхождано от ултима-
тум към Турция, основан на програ-
мата на конференцията. Така руската 
позиция не можела да бъде атакувана 

от Англия или от което и да е друго 
правителство.

Възможността за избягване на война-
та, дала основание на Игнатиев да пре-
поръча забавянето за известно време 
на преговорите, които се водели с Авс-
тро-Унгария и вече била достигната 
уговорката, тя да не се намесва пряко 
във военните действия. Всичко тряб-
вало да се изясни до края на март и в 
началото на април трябвало или да за-
почне навлизането на руските войски 
в Румъния, или пък в средата на април 
да се пристъпи към демобилизиране 
на руската армия. 

Протоколът бил изготвен от Минис-
терството на вътрешните работи на 
Русия и на 18 февруари/2 март посла-
ник Игнатиев тръгнал с него на оби-
колка в столиците на европейските 
държави, за да получи одобрението му 
и събере необходимите подписи. Раз-
четите били да се върне не по-късно от 
15-18/27-30 март. 

В протокола великите държави изра-
зявали убеждение, че установилото се 
между тях съгласие е най-доброто и 
вярно средство за умиротворяване на 
Изтока и вследствие на това още един 
път те съвместно изразяват желание-
то си да участват в подобряването на 
съдбата на турските християни и в ре-
формите, които Портата се е съгласи-
ла да проведе в Босна, Херцеговина и 
България. Те считат, че при сключва-
нето на мира с Черна гора е желател-
но да се „изправи границата” й (т. е. да 
се присъединят към нея споменатите 
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по-рано съседни окръзи) и да й се оси-
гури свободно плаване по река Бояна. 
Портата се приканвала още: първо, да 
приведе войските си в мирновремен-
но положение като разпусне мобили-
зираните войски, оставяйки на бойна 
нога само нужното количество за под-
държане на реда. И второ: да приведе 
възможно най-бързо в изпълнение ре-
формите, необходими за спокойствие-
то и благосъстоянието на упоменатите 
провинции.

Държавите, които подкрепяли прото-
кола, предлагали посредством своите 
представители в Цариград и своите 
местни агенти да наблюдават отбли-
зо осъществяването на обещанията от 
турското правителство. В случай, че 
тяхната надежда бъдела още веднъж 
излъгана и положението на християн-
ските поданици на султана не се подо-
бри дотолкова, че да предотврати въз-
обновяването на безредиците, които 
периодично смущавали спокойствие-
то на Изтока, кабинетите смятали за 
необходимо да обявят, че ще им бъде 
невъзможно да търпят по-нататък по-
ложението, несъответствуващо нито 
на техните интереси, нито на правата 
на човека. В такъв случай държавите 
си запазвали правото съвместно да об-
съдят и да определят мероприятията, 
които ще бъдат сметнати от тях за не-
обходими за осигуряване на благосъ-
стоянието на християнските народи и 
интересите на общия мир.

В първоначалния вид на протокола, 
изготвен в Петербург, били споменати 
конкретни реформи, които се искало 

да бъдат изпълнени от Турция: забра-
на да се използва нередовна войска ос-
вен в случай, когато неприятел нахлуе 
в пределите на Турция; прекратяване 
колонизацията на емигранти от Кав-
каз (черкези) в християнските обла-
сти; пълна свобода на вероизповеда-
нието; реформиране на полицията и 
местната автономия, като територията 
се раздели и преустрои, както било по-
сочено на конференцията; създаване 
на наблюдателна комисия, председа-
телствана от един от представителите 
на Портата; забрана да се носи оръжие 
в ония местности, където въстанието е 
спряло; опрощаване на данъчните не-
добори. Няма сведения, обаче, дали 
всичките тези предложения са остана-
ли в окончателно одобрения от евро-
пейските сили протокол. Възможно е 
някои да са изменени или отпаднали.

Няма яснота относно реалното про-
тичане на събитията, свързани с те-
леграмата на Горчаков, протоколът, 
който изготвили Дарби и Шувалов, и 
протоколът, изготвен от Министер-
ството на външните работи на Русия. 
Едно вметване в записките на Нико-
лай Игнатиев ни дава възможност 
да направим някои предположения. 
Става дума за отбелязаното, че про-
токолът, който бил съставен в Русия, 
се различавал от този на Дарби и Шу-
валов. Тонът на руския протокол бил 
„смекчен”, в него имало „сговорчивост 
и смирение” и си личало „безкрайното 
желание” на Русия да избегне войната, 
твърди руският дипломат.

Горните бележки подсказват, че про-
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токолът в Русия е бил нарочно съста-
вен, за да се неутрализира другият - от 
Лондон. Изглежда Игнатиев нарочно 
не дава подробности в тази насока, 
защото инициативата с новия прото-
кол на практика претърпява провал. 
И в случая Дарби и Дизраели изигра-
ват руската дипломация, която уж със 
своя протокол е искала да избегне ан-
глийската инициатива, виждайки в 
нея нещо, което не е одобрявала. 

Тъй като в пресата не били публику-
вани съобщения за разговорите меж-
ду Дарби и Шувалов, състояли се през 
февруари, журналистите останали до-
някъде изненадани, когато в края на 
месеца узнали, че заместник министъ-
рът на външните работи на кралство-
то Борк съобщил в английската палата 
на общините, че правителството било 
вече готово с отговора на телеграмата 
на княз Горчаков, но не я изпратило. 
Причината за задържането на отгово-
ра била молбата на руското правител-
ство да изчака някои нови обяснения, 
които то щяло да даде на британското 
правителство. „Щом руското прави-
телство счита за необходимо да моли 
за отлагане на отговора на Англия на 
своя въпрос, това означава, че то знае 
предварително какъв е този отговор 
и определяйки го като неудовлетво-
рителен, се надява да накара англий-
ското правителство да измени прието-
то вече от него решение” - коментира 
ситуацията „Всемирна илюстрация” 
от 5 март 1877 г. Въпросният отговор 
на Англия трябва да е бил протоколът, 
съставен от Дарби и Шувалов. 

Според Николай Игнатиев той изпъл-
нил успешно възложеното му поръче-
ние. „Протоколът беше приет от всич-
ки кабинети”, е отбелязано в неговите 
записки. Някои от кабинетите напра-
вили незначителни редакционни из-
менения, най-вече за смекчаване на 
по-силните изрази. При проведените 
разговори руският посланик се убе-
дил, че нито една държава не проявя-
вала и най-малкото желание да заста-
не докрай на решенията, постигнати 
на Цариградската конференция и да 
приеме необходимостта от общо ре-
шително въздействие. Което да прида-
де европейска значимост на въпроса и 
да застави Турция да се подчини. Така 
нямало да има необходимост Русия 
сама да излиза на борба с Турция. 

Успехът на Игнатиев, обаче, бил само 
в постигането на първоначалното уст-
но одобрение на съдържанието на 
протокола. В последния момент лорд 
Бийкънсфийлд осъществил поредна-
та си провокация, като повдигнал въ-
проса за демобилизацията на руската 
армии. Незабавното й започване било 
поставено като задължително условие 
за подписването на протокола от стра-
на на Англия. Граф Игнатиев обяснил, 
че руското правителство възнамерява-
ло да води отделни преговори за демо-
билизацията на руската армия непо-
средствено с Турция. На лорд Дерби 
и граф Шувалов той заявил, че считал 
споменаването на въпроса за руските 
войски в какъвто и да е дипломати-
чески акт за несъобразено с достойн-
ството на Русия и че никога нямало да 
сложи подписа си под такъв документ. 
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В записките си Игнатиев обяснява, че 
веднага след като възникнал въпро-
сът за демобилизацията на руската 
армия, той отпътувал от Англия, като 
предоставил на Шувалов възможност-
та да действа както намери за добре. 
Можем да предположим, обаче, че 
реакцията на руския посланик най-
вероятно е била не заради това, че се 
посягало на „достойнството на Русия”, 
а защото е разбрал, че Англия отново 
е изиграла руската дипломация, при-
мамвайки я на въдицата с поредното 
„мирно решаване на въпроса за Черна 
гора, Босна, Херцеговина и България 
при доброволното съдействие на Тур-
ция”.

5.3. Откриване дейността на 
турския парламент

Междувременно в края на февруари 
дошъл краят на управлението на Мид-
хат паша, с което се започнала и раз-
връзката на въпроса с конституцията 
на Османската империя. На 23 фев-
руари/4 март великият везир бил об-
винен в измяна на върховната власт: 
имал намерение да свали Абдул Ха-
мид и да постави отново на престола 
Мурад. Мидхат не знаел предварител-
но за повдигнатите срещу него обви-
нения. Извикали го през нощта по за-
повед на султана в двореца и поискали 
да даде големия държавен печат. Сул-
танът предоставил на своя велик ве-
зир сам да избере: дали да бъде съден 
по обвинение в държавна измама или 
да замине на заточение. Изпадналият 
в немилост предпочел заточението и 

бил изпратен в Бриндизи. 

Не били дадени обяснения защо се е 
наложило великият везир да бъде от-
странен толкова скоропостижно. Най-
логичното предположение било смра-
зяването на отношенията на Портата 
с европейските кабинети, което дошло 
след неуспешния завършек на Цари-
градската конференция. По това вре-
ме станало ясно, че маркиз Солсбъри 
бил дал заповед английският флот да 
се оттегли от входа на Дарданелите в 
Малта. 

За велик везир бил назначен Едхем 
паша, били сменени почти всички ми-
нистри. Единствен на предишния си 
пост останал само Сафвет паша. Из-
даден бил султански хат с обявление 
на новите назначения. В него се отбе-
лязвало още, че за обсъждане в парла-
мента щели да бъдат внесени няколко 
законопроекта, отнасящи се до орга-
низиране на вътрешното управление 
на основа на децентрализацията, по-
правилен избор при назначаване на 
помощник губернаторите на провин-
циите и за преобразуване на финансо-
вата система. За работа в последната 
щели да бъдат привлечени европей-
ски финансисти. 

На 10/22 февруари примирието било 
удължено с две седмици до 3/15 март. 
Но още на 16/28 февруари мирният 
договор между Турция и Сърбия бил 
подписан. В протокола било спомена-
то, че за княжеството се запазва status 
quo, дава се амнистия за турските плен-
ници и се предвиждало в дванадесет 
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дневен срок турската армия да освобо-
ди завзетите сръбски територии. Сър-
бия се задължавала да не строи нови 
укрепления, турският флаг щял да се 
издига наравно със сръбския, спирало 
се формирането на въоръжени банди. 
Не се споменавало за въдворяване на 
турски комисар в Белград, нямало и 
дума за Малък Зворник. 

По повод откриването на сръбската 
скупщина, която трябвало да ратифи-
цира протокола с основите на мира, 
сръбският вестник „Изток” се обърнал 
към депутатите, убеждавайки ги да не 
осъждат приключилата война. Тя била 
водена за честта на Сръбското княже-
ство и била само част от многото кър-

вави битки, които славяните водили 
за своето освобождение след тази при 
Косово поле. „Ако Сърбия - отбелязва 
вестникът - не предизвика с тази вой-
на нищо друго, освен война на Русия 
с Турция, то и това вече би бил много 
голям резултат и жертвите, принесени 
от Сърбия ще се окажат незначителни 
в сравнение с ползата, която ще при-
добият балканските християни.”

Мирните преговори между Черна гора 
и Турция, обаче, не потръгнали. Кня-
жеството се опряло на решенията на 
Цариградската конференция и поис-
кало Портата да ги изпълни. Ставало 
дума за изправяне границите на Черна 
гора с присъединяване на някои съсед-
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ни области, включително и на приста-
нището Спица; устрояване в родината 
им на бежанските семейства; предос-
тавяне на правото за свободно плаване 
по езерото Скутари и река Бояна. По-
следното условие черногорците счита-
ли за второстепенно, но всички техни 
искания били определени от турският 
министерски съвет, състоял се 23 фев-
руари/7 март, като прекомерни. 

След като били проведени избори за 
двете камари на турския парламент, 
на 7/19 март 1877 г. той бил тържест-
вено открит. Пищната церемония се 
провела в двореца „Долма бахче” в 
Цариград в присъствието на мини-
стри, граждански, военни и духовни 
сановници, сенатори, депутати и чуж-
дестранни дипломати, с изключение 

на германския и руския посланик. 
Тронната реч на Абдул Хамид била 
прочетена от първия секретар на сул-
тана Саид паша. В речта бил направен 
исторически обзор на причините за 
тревожното положение в Турция и се 
завършвало с обещание за реформи. 

Сафвет паша се обърнал към предста-
вителите на чуждите държави, при-
състващи на церемонията. Говорейки 
от името на султана, той изразил на-
дежда за благоприятен изход на мир-
ните преговори с Черна гора, както и 
че след обещанията, дадени от негово 
величество, Европа няма да сметне 
за необходимо да иска други задъл-
жения от Турция. Турският външен 
министър, както в началото на Цари-
градската конференция, така и при 
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откриването на парламента се опитал 
да увери европейските дипломати, че 
прословутата „конституция” правела 
напълно ненужна намесата на Европа 
в работата на Отоманската порта. 

Очакванията на турското правител-
ство, че парламентът ще подкрепя не-
говите предложения, не се оправдали. 
В палатата на депутатите, където има-
ло избрани и българи, преобладавала 
опозицията. Първото заседание на па-
латата се провело на 8/20 март и още 
тогава отношенията между правител-
ството и депутатите се очертали като 
враждебни. Председателят на палата-
та Ахмед Вефик почнал да се дразни 
и да прекъсва депутатите, лишавайки 
ги от правото им на дума. Последните 
от своя страна не щадели в критиките 
си нито министрите, нито държавните 
чиновници. 

Сред депутатите преобладавал „фана-
тичният елемент”. Най-добрите ора-
тори били улемите и привърженици-
те на Мидхат паша. Затова още при 
първите гласувания проличало, че 
парламентът няма да допусне никак-
ви отстъпки и реформи, насочени за 
подобряване на положението на хрис-
тияните. Предложението за „изравня-
ване” на границата на Черна гора било 
отхвърлено с огромно мнозинство, 
а законът за вилаетите бил приет с 
подчертаване на централизацията на 
властта и съсредоточаването й в ръце-
те на мюсюлманите. 

След 12/24 април, когато Русия обяви-
ла война на Турция, депутатите започ-

нали да критикуват военната полити-
ка на правителството. На 16/28 юни, 
след като се разбрало, че руските вой-
ски са преминали река Дунав, Абдул 
Хамид разпуснал парламента. 

5.4. Русия обявява война на 
Турция

На 19/31 март в Лондон шестте велики 
държави Германия, Австро-Унгария, 
Франция, Англия, Италия и Русия все 
пак подписали съвместния протокол, 
с който се правел опит да се прикани 
Турция да започне реформи за подо-
бряване на участта на християните в 
нейните европейски провинции. За 
съжаление крайният резултат и от 
това съвместно мероприятие не довел 
до мирно разрешаване на въпроса.

Парадоксалното по своята същност 
искане на Англия - Русия да пристъ-
пи веднага към демобилизиране на 
армията си, и затрудненията, които 
кралството създало в последния мо-
мент, преди протоколът да бъде по-
дписан от държавите-гаранти, е отбе-
лязано във „Всемирна илюстрация” от 
19 март 1877 г. със следния коментар: 
„Английският кабинет поставя Русия 
пред необходимостта да се откаже от 
последната надежда за продължава-
не на колективното европейско въз-
действие върху Турция и да прибегне 
към самостоятелно действие, към кое-
то тя вече се е приготвила в случай на 
необходимост още от миналата есен, 
съсредоточавайки част от своите вой-
ски на турската граница. Да се откаже 
от предприетата от него мярка руското 
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правителство очевидно не може, до-
като не получи сигурна гаранция, че 
целта, заради която е предприета тази 
мярка, не може да бъде достигната по 
друг начин. Протоколът беше предло-
жен именно като средство за постига-
не на тази цел. Русия се надяваше, че 
великите държави, потвърждавайки с 
подписването на този документ своето 
единодушие, ще принудят по този на-
чин Портата да направи необходими-
те отстъпки и тези отстъпки ще дадат 
основание за отзоваване на руските 
войски от турската граница. Англия 
съвсем обръща въпроса. Тя е съгласна 
да подпише протокола само при усло-
вие на незабавна демобилизация. Т. 
е. иска едновременно с подписването 
на протокола да изчезне единствена-
та материална гаранция, че той ще 
постигне своите цели и ще подтикне 
Турция към отстъпките, които се же-
лаят от нея.” 

Преди да пристъпи към подписване на 
протокола, представителят на Русия 
генерал-адютант граф Шувалов на-
правил следното заявление: „Ако бъде 
сключен мир с Черна гора, ако Порта-
та приеме съветите на кабинетите, из-
каже готовност да се върне към мирно 
положение и пристъпи на дело към 
изпълнение на реформите, споменати 
в протокола, то нека тя изпрати в Пе-
тербург специален пълномощник за 
преговаряне относно разоръжаване-
то, на което в този случай също ще се 
съгласи от своя страна и Негово вели-
чество господарят император. Разбира 
се, че ако станат нови избивания, по-
добни на тези, които обагриха с кръв 

България, то мерките за разоръжава-
не по необходимост ще бъдат спрени.” 
От своя страна лорд Дарби от името на 
Англия обявил, че ако „целта на под-
писването на протокола, състояща се 
по мнението на английското прави-
телство „в разоръжаването на Русия и 
Турция”, не бъде постигната, то про-
токолът ще бъде признат от Англия за 
недействителен”. 

По този начин Англия изразила осо-
бено мнение, спрямо останалите евро-
пейски държави. Докато те виждали 
протокола като средство за осъщест-
вяване на натиск над Турция да из-
върши тя реформи за умиротворяване 
на Черна гора, Босна, Херцеговина и 
България, то за обединеното кралство 
важно за момента било руската и тур-
ската войска да се оттеглят от заетите 
по границата позиции и демобилизи-
рат армиите си. Английското прави-
телство искало всъщност връщането 
на политическото положение в Европа 
отпреди Цариградската конференция.

Случилото се при подписването на 
Лондонския протокол веднага дало 
повод на коментаторите категорич-
но да заявят, че при това положение 
Османската порта, виждайки че евро-
пейските държави не са единни, ще 
откаже да приеме решенията на евро-
пейските държави. Което и станало. 

На 29 март/10 април в циркулярна те-
леграма, адресирана до всички нейни 
посланици в европейските държави, 
чието съдържание те трябвало да пре-
дадат на съответните правителства, 
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Портата отхвърлила Лондонския про-
токол, като го анализирала критично, 
точка по точка. Основната теза била, 
че правителството не можело да до-
пусне намеса във вътрешните рабо-
ти на Турската държава, защото при-
низявало достойнството й. Високата 
порта гледала на взаимното незабавно 
разоръжаване едновременно в Русия 
и Турция като на единствено сигур-
но средство да се предотврати опас-
ността, застрашаваща всеобщия мир. 
Турция не можела да се разоръжи ед-
ностранно, докато била заплашена от 
Русия.

В телеграмата си турското правител-
ство изказало съжаление, че не било 
взето предвид неговото мнение преди 
подписване на протокола и изразило 
искрено желание да бъде запазен ми-
рът. Портата категорично отказвала 
да изпрати в Санкт Петербург специа-
лен посланик за преговори относно 
демобилизацията, но била съгласна в 
преговорите да участва турският по-
сланик, пребиваващ тогава в руската 
столица и поставяла задължително 
условие Русия да изпрати в Цариград 
дипломатически представител със съ-
щия ранг.

Турция отхвърляла чуждестранната 
намеса в нейните вътрешни дела, но 
допускала контрол от страна на чуж-
дестранните посланици в размери-
те, установени с Парижкия договор. 
Повторението на убийства, подобни 
на станалите в България, било не-
възможно, благодарение на мерките, 
приети от правителството, твърдяла 

Портата. Тя не искала преговорите с 
Черна гора да се смесват с исканията в 
протокола, тъй като това бил неин въ-
трешен въпрос. В заключение в цир-
кулярната телеграма се заявявало, че 
мирната развръзка на затрудненията 
на деня била възможна, само ако дър-
жавите подписали протокола се отка-
жат от него.

Отхвърлянето на Лондонския прото-
кол от страна на Високата порта воде-
ло до морално оправдание на руската 
военна намеса и направило неизбеж-
но избухването на Руско-турската вой-
на. Вероятно пак се е провело съвеща-
ние при император Александър ІІ. За 
съжаление няма публикувани данни 
как точно са протекли събитията. Но 
налице са три документа, в които най-
точно се обяснява защо Русия започва 
с Турция война, която ще бъде нарече-
на Освободителна. 

На 7/19 април руският държавен канц-
лер княз Александър Горчаков изпра-
тил следната циркулярна телеграма 
до руските посланици в Берлин, Вие-
на, Париж, Лондон и Рим:

„Императорският кабинет безрезул-
татно изчерпваше от самото начало 
на Източната криза всички подвласт-
ни му средства, за да постигне със съ-
действието на великите държави в 
Европа омиротворяването в Турция. 
Всички предложения, последователно 
направени на Портата след постигане 
на споразумение между кабинетите, 
срещнаха непреодолима съпротива 
от нейна страна. Протоколът, подпи-
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сан в Лондон на 19-ти (31-ви) март 
тази година, беше последният израз 
на съвместната воля на Европа. Импе-
раторският кабинет го предложи като 
последен опит за помирение. Той зая-
ви с декларация от същия ден, съпро-
вождаща протокола, условия, които 
ако бяха честно приети и изпълнени 
от османското правителство, можеха 
да възстановят и заздравят мира. На 
всичко това Портата отговори с нов 
отказ.

Това обстоятелство не беше взето 
предвид в Лондонския протокол. Из-
разявайки желанията и решенията на 
Европа, той се ограничи само с поста-
вянето на условието, че великите дър-
жави оставят за себе си правото съв-
местно да обсъдят средствата, които 
признаят за най-удобни за осигурява-
не на благосъстоянието на християн-
ското население и за запазването на 
общия мир, в случай, че се излъжат в 
надеждата си за енергично изпълне-
ние от страна на Портата на мерки-
те, които да доведат до подобряване 
на положението на това население. 
Последното бе единодушно призна-
то като необходимо за спокойствието 
на Европа. С други думи кабинетите 
предвиждаха случай на неизпълнение 
от страна на Портата на обещанията, 
които тя евентуално ще даде, но не 
предвидиха случай на неин отказ да 
изпълни исканията на Европа.

Едновременно с това в декларацията, 
направена от лорд Дарби след под-
писването на протокола, се заявява, 
че тъй като правителството на Нейно 

величество кралицата се е съгласило 
да подпише този акт, имайки предвид 
само осигуряването на общия мир, то 
протоколът следва да се счита за не-
действителен и нямащ значение в слу-
чай, че предложената цел - а именно 
съвместното разоръжаване и запазва-
не на мира между Русия и Турция - не 
бъде постигната.

Отказът на Портата и подбудите, на 
които се основава той, не оставят ни-
каква надежда, че тя ще уважи жела-
нията и съветите на Европа, и не да-
ват никаква гаранция, че реформите, 
предложени за подобряване на участ-
та на християнското население ще бъ-
дат въведени. Те правят невъзможен 
мира с Черна гора и изпълнението на 
условията, които могат да доведат до 
разоръжаване и омиротворяване. При 
тези обстоятелства опитите за поми-
рение губят всякаква вероятност за 
успех и остава едно от двете - или да 
се оставят нещата да продължат в по-
ложението, което е признато от дър-
жавите като неотговарящо на техните 
интереси и на интересите на Европа 
въобще, или да се опитаме да постиг-
нем по пътя на принудата това, което 
единодушните усилия на кабинетите 
не успяха да получат от Портата по 
пътя на убеждението.

Нашият августейши монарх реши да 
поеме върху себе си завършването на 
делото, което той призоваваше дър-
жавите да извършат заедно с него. Той 
даде заповед на своите войски да пре-
минат границата на Турция. Благово-
лете да доведете това решение до зна-
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нието на правителството, при което 
сте акредитирани.

Поемайки това бреме, нашият ав-
густейши монарх изпълнява дългът, 
наложен му от интересите на Русия, 
чието мирно развитие се забавя по-
ради постоянните размирици на Из-
ток. Негово императорско величество 
е уверен, че заедно с това той действа 
съгласно с чувствата и интересите на 
Европа.” 

На 8/20 април руският император 
отпътувал за действащата армия. По 
пътя в някои места направил преглед 
на армията, разположена в Бесарабия. 
На 12/24 април в Кишинев Александър 
ІІ подписал поднесения му от канцле-
ра Горчаков манифест за обявяване на 

война на Османската империя. Пъл-
ният текст на манифеста гласи: 

„На всички наши любезни вернопода-
ници е известно живото участие, кое-
то винаги сме вземали в съдбините на 
подтиснатото християнско население 
на Турция. Желанието да се подобри и 
подсигури неговото положение разде-
ляше с нас и целият руски народ, из-
разяващ сега своята готовност на нови 
жертви за облекчаване на участта на 
християните на Балканския полуос-
тров.

Кръвта и имуществото на нашите вер-
ноподаници винаги са ни били скъпи; 
цялото наше царуване свидетелствува 
за постоянната ни грижа Русия да пази 
благословията на мира. Тази загриже-
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ност бе проявена и при скръбните съ-
бития, които станаха в Херцеговина, 
Босна и България. Първоначално ние 
си поставихме за цел да постигнем по-
добряване на положението на източ-
ните християни по пътя на мирните 
преговори и споразумения със съюз-
ните и приятелски нам велики евро-
пейски държави. В продължение на 
две години ние не преставахме да се 
стремим, да склоним Портата на пре-
образования, които могат да защитят 
християните в Босна, Херцеговина и 
България от произвола на местните 
власти. Извършването на тези преу-
стройства изцяло произтичаше от пре-
дишните задължения, които Портата 
тържествено пое пред лицето на цяла 
Европа. Нашите усилия, поддържани 
от общите настоявания на дипломати-
те на другите правителства, не доведо-
ха обаче до желаната цел. Портата ос-
тана непреклонна в своя категоричен 
отказ да създаде някаква реална си-
гурност на своите християнски пода-
ници и отхвърли решенията на Цари-
градската конференция. В желанието 
си да изпробваме за убеждаване на 
Портата на всички възможни начини 
на споразумение, ние предложихме 
на другите кабинети да съставим спе-
циален протокол, в който да се запи-
шат всички най-съществени решения 
на Цариградската конференция и да 
поканим турското правителство да се 
присъедини към този международен 
акт, изразяващ последният предел на 
нашите миролюбиви настоявания. Но 
очакванията ни не се оправдаха: Пор-
тата не се отнесе с внимание към еди-
нодушното желание на християнска 

Европа и не се присъедини към заклю-
ченията, изложени в протокола.

Изчерпвайки до край нашето миролю-
бие, ние сме принудени от високомер-
ното упорство на Портата да пристъ-
пим към по-решителни действия. Това 
го изисква чувството за справедливост 
и чувството за собствено достойнство. 
Със своя отказ Турция ни принуди да 
се обърнем към силата на оръжието. 
Дълбоко проникнати от убеждение-
то в правотата на нашето дело, ние, 
уповавайки се смирено на помощта и 
милосърдието на Всевишния, обявя-
ваме на всички наши верноподаници, 
че дойде времето, предвидено в изре-
чените от нас думи, на които се отзова 
цяла Русия. Ние изразихме намерение 
да действаме самостоятелно, когато 
счетем, че това е необходимо и честта 
на Русия ще изисква това. Сега, при-
зовавайки божията благословия върху 
доблестната наша войска, ние й запо-
вядваме да влезе в пределите на Тур-
ция.”

Същият ден - 12/24 април 1877 г.- с 
нота до дипломатическия представи-
тел в С. Петербург Тефик Бей руският 
канцлер уведомил турското правител-
ство, че Русия прекратява дипломати-
ческите си отношения с Турция. В нея 
се казва:

„Тъй като особено важните прегово-
ри, които императорският кабинет 
проведе с османската Порта относно 
трайното омиротворяване на Изтока, 
не доведоха до желаното споразуме-
ние, в резултат Негово императорско 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 72

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

58

величество, моят августейши повели-
тел, за съжаление се видя принуден да 
прибегне до силата на оръжието. Бла-
говолете да уведомите вашето прави-
телство, че Русия от днес се счита във 
война с Турция. 

Първото последствие от това е прекра-
тяването на дипломатическите отно-
шения между двете държави. Най-по-
корно ви моля да доставите сведения 
за броя и званията на лицата, съста-
вляващи отоманското посолство в С. 
Петербург, за да можем да ви изпра-
тим нужните паспорти. Що се отна-
ся до живеещите в Русия отомански 
поданици, тези от тях, които пожела-
ят, са свободни да напуснат страната; 
тези пък, които предпочетат да оста-
нат в нея, могат с пълна сигурност да 
се доверят на покровителството на за-
коните.” 

Турция и Англия до последно не са 
вярвали, че Русия ще започне война 
срещу Турция. Прав е граф Игнати-
ев, когато казва, че протоколът, из-
готвен в Петербург, в противовес на 
този от Лондон, бил толкова „смирен 
и сговорчив”, че турците видели в това 
„слабост и безкрайно желание” на Ру-
сия да избегне на всяка цена войната. 
В Лондон и Цариград са мислели, че 
Русия няма да обяви толкова скоро 
война. Английските туркофили пре-
поръчали на турското правителство да 
изчака известно време, за да се види 
дали ще се предприеме нещо повече 
от струпването на руските войски в 
Бесарабия. Дори когато Александър 
ІІ потеглил за Кишинев, английските 

вестници продължавали да твърдят, 
че войната все още не е неизбежна и 
мирът може да се уреди с посредни-
чеството на държавите-гаранти.

Едва, когато войната била обявена, 
турското правителство чрез циркуляр-
на телеграма потърсило ходатайството 
на европейските държави, основавай-
ки се на чл. 8 от Парижкия договор. 
Действието, обаче, било закъсняло и 
отговор не последвал. Европа решила 
да остане неутрална по отношение на 
двубоя между Русия и Турция.

Действията на Дизраели били по-
хладнокръвни. Твърди се, че той имал 
намерения да използва началото на 
руско-турската война и да окупира с 
британския флот Дарданелите. Този 
план, обаче, не бил приет от влиятел-
ните членове на английския парла-
мент. Все пак реакция от Лондон има-
ло. На 24 април/6 май Дарби връчил 
на Шувалов нота, в която се съобщава-
ло, че Англия няма да допусне Русия 
да блокира Суецкия канал и Египет 
- дори и временно, да завладее Цари-
град и да измени статута на Проливи-
те.

В отговор на английската нота руското 
правителство заявило, че няма никак-
ви намерения спрямо Суецкия канал и 
Египет, а за съдбата на турската столи-
ца и проливите обещало да не решава 
въпроса еднолично, а по общо съгла-
сие на държавите. 

Та 15/27 юни руските войски минали 
Дунав при Свищов. За известно време 
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дипломатите отстъпили водещото си 
място на военните. 
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„Всемирная иллюстрация”, том ХVІ, 
26 июня - 18 декабря 1876 г., бр. № 
391 - № 416, с.; 2. Н. П. Игнатиев. За-
писки (1875 -1878). С., 1986, с. 32-33, 
53, 176, 213; 3. В. М. Хвостов. История 
дипломатии. Том II. М., 1963. - Миссия 
генерала Вердера; Будапештская кон-
венция. (Използвана е електронната 
версия на книгата).
5.2. Лондонски протокол: 1. Сп. „Все-
мирная иллюстрация”, том ХVІІ, 1 ян-
варя - 18 июня 1877 г., бр. № 417 - № 
442, с. 86, 199, 255; 2. Н. П. Игнатиев. 
Записки (1875 -1878). С., 1986, с. 36, 37, 
199, 213-214, 229, 234 бел. с две звез-
ди, 235-236, 242 бел. с една звезда, 

248-249, 250, 251-253, 255-256, 274; 3. 
История на България, том 6, С., 1987, 
с. 431; 4. В. М. Хвостов. История ди-
пломатии. Том II. М., 1963. - Франко-
германская военная тревога 1877 г. и 
Лондонский протокол. (Използвана е 
електронната версия на книгата).
5.3. Откриване дейността на турския 
парламент: 1. Сп. „Всемирная иллюс-
трация”, том ХVІІ, 1 января - 18 июня 
1877 г., бр. № 417 - № 442, с. 87, 126, 
159, 179, 199, 219, 234, 318;
5.4. Русия обявява война на Турция: 
1. Сп. „Всемирная иллюстрация”, том 
ХVІІ, 1 января - 18 июня 1877 г., бр. 
№ 417 - № 442, с. 234, 258, 275, 310-
311, 330; 2. Н. П. Игнатиев. Записки 
(1875 -1878). С., 1986, с. 255-256; 3. В. 
М. Хвостов. История дипломатии. Том 
II. М., 1963. - Русско-турецкая война. 
(Използвана е електронната версия на 
книгата). 

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва
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Очаквайте прожекции из страната 
от септември!
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Военна дисциплина, наказа-
ния и награди

Нито една друга антична армия 
нямала такава строга дисци-
плина. Основният й импера-

тив бил безусловното изпълнение на 
заповедите. Поддържането на строг 
ред било възможно благодарение на 
заетостта на войниците дори и в мир-
но време. Те строяли пътища, акве-
дукти, градове, допринасяйки за ро-
манизацията на провинциите повече 
от която и да е било административна 
институция.

Военните закони наказвали със смърт 
не само за дезертьорство и изоставяне 
на строя по време на бой, но и за на-
пускането на поста, загуба на оръжи-
ето, кражба и лъжесвидетелстване. 
Ако провинението било извършено от 
цялата манипула или легиона, може-
ло да се прибегне и до най-тежкото и 
позорно наказание - децимацията. По 
жребий бивал екзекутиран всеки десе-
ти войник.
По-незначитените провинения санк-

ционирали с понижение в званието, 
намаляване на заплатата, тежък фи-
зически труд, телесни наказания.
Поощренията също били разнообраз-
ни - похвала, повишаване в чина, уве-
личаване на възнаграждението и дела 
при раздялата на трофеите, освобож-
даване от лагерна служба. Заслужили-
ят войник бил награждаван и със злат-
ни или сребърни гривни /armillae/. 
Съществували и специфични награди 
за различните родове войски - вериж-
ки /torques/ за конниците и златни 
или сребърни фалери с изображение 
на боговете или императора /за пехо-
тинците/ носени върху бронята:

ИСТОРИЯ

Римският легион през 
I и II век 

Продължение от 56 брой на списание „Българска Наука“
Автор: Владимир Попов
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Трибуните и центурионите били на-
граждавани с копие без острие /hasta 
pura/ и личен вексилум.

Висшата награда за проявената доб-
лест бил венецът /corona/.

Corona obsidionalis /1/ - направена от 
трева и дарявана на генерала, който се 
е притекъл на помощ на обсадения гар-
низон и е разкъсал вражеската обсада.
Corona civica /2/ - направена най-често 

от дъбови листа - давала се за спасява-
не на гражданин /войник/.
Corona navalis /3/ - златна корона, да-
вана на първия стъпил на вражески ко-
раб.
Corona muralis /4/ - златна корона, да-
вана на първия легионер, качил се на не-
приятелската стена.
Corona vallaris или castrensis /5/ - злат-
на корона, давана на първия, стъпил на 
неприятелския вал.
Най-почетният бил лавровият ве-
нец - знакът на триумфатора - corona 
triumphalis /6/.
Наградите се раздавали на войниците 
пред цялата войска. 

В чест на пълководеца извоювал по-
беда срещу по-маловажен противник 
/роби, пирати, бунтовни племена/, 
без особена опасност за държавата 
или армията, на победителя могла да 
бъде присъдена овация, понякога съ-
провождана с благодарствен молебен 
в храмовете /supplicatio/.
Но висшата награда за всеки воена-
чалник се явявал триумфът - тържест-
веното шествие в Рим. Триумфът се 
присъждал, когато била спечелена 
категорична кръвопролитна победа, в 
следствие на която врагът бил напъл-
но унищожен или подчинен и били за-
воювани нови територии. Правото да 
бъде триумфатор имал само носителят 
на върховна военна власт /imperium/. 
Затова през 1-2 в. триумфите били 
празнaвани от императорите, които 
били и върховни главнокомандващи, 
а победоносните им пълководци полу-
чавали триумфални отличия.
По традиция до деня на триумфа пъл-
ководецът оставал извън градските 
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стени. В уречения ден той, съпрово-
ден от тържествено шествие навлизал 
през триумфалната порта по посока 
на Капитолия:

Улиците били украсявани с венци, а 
храмовете - отворени. Зрителите при-
ветствали победителя с викове, а вой-
ниците пеели песни. Шествието било 
оглавявано от висшите магистрати и 
сенаторите, следвали музикантите, 
след тях карали трофеите, плячката и 
картини на покорените градове и на-
роди. След това минавали жреците, 
водещи бели бикове за жертвоприно-

шението и по-знатните военопленни-
ци. Триумфаторът, съпровождан от 
ликтори, музиканти и певци, стоял в 
златна колесница, теглена от четири 
бели коня. Облечен бил в пурпурна 
туника /tunica palmata/ и пурпурна, 
украсена със златни звезди тога /toga 
picta/. В ръцете си държал скиптър от 
слонова кост, със златен орел на върха 
и лаврово клонче. Отзад в колесница-
та стоял роб, който придържайки лав-
ровия венец над главата на победи-
теля му нашепвал - „Memento mori“ /
Помни че си смъртен/.
Шествието завършвали войниците 
с лаврови отличия и всички наград-
ни знаци по тях, които викали „Io 
triumphe“ или пеели песни, поняко-
га и с доста нецензурно съдържание 
по адрес на победителя. Например на 
галския триумф на Цезар войниците 
подвиквали - „Римляни, крийте же-
ните си - водим у дома плешивия раз-
вратник“.

Достигайки храма на Юпитер пълко-
водецът поставял трофеите при статуя-
та на бога, произнасял благодарствена 
молитва, извършвал жертвоприноше-
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ние и раздавал награди на войниците. 
Следвало пиршество.
През периода на Републиката плене-
ните военачалници или царе често 
били екзекутирани, но императорски-
ят Рим изоставил тази традиция и им 
дарявал помилване.
В чест на победоносния пълководец 
били издигани паметници /tropaea/, 
първоначално от претопеното враже-
ско оръжие, а после от мрамор или 
мед. Строени били колони и триум-
фални арки:

Заплата и хранителен режим

За службата си в армията легионе-
рът редовно получавал заплата /
stipendium/.
За първи път заплатата била уста-
новена от Цезар /226 денария/, тъй 
като допреди него нямало определена 
фиксирана сума на възнаграждения-
та. След 150 години Домициан отново 
я увеличил. А след още сто години за-
платата пак била повишена.
Центурионите получавали два пъти 
повече от легионерите, като заплатите 

били изплащани на всеки 4 месеца.
Пехотинците от помощните войски 
получавали три пъти по-малко от 
легионера, а кавалеристът - 2 пъти 
по-малко. Големи възнаграждения 
и подаръци /donatives/ се давали на 
войниците след победи или при въз-
качването на престола на нов импе-
ратор /затова през трети век честата 
смяна на властта станала доходен биз-
нес/. Това правело службата в легиона 
доста привлекателна.
Войниците трябвало сами да си пла-
щат за прехраната, облеклото, оръжи-
ето
/с намаления естествено/. Освен това 
трябвало да заделят пари и за „ново-
годния обяд“ на трибуните и центури-
оните, а също и за „погребалния фонд“. 
Част от парите неизбежно отивала за 
рушвети. Нито един император не мо-
гъл да премахне „традицията“ да се 
плаща на центуриона за предоставяне 
на отпуска. Отдавайки „на кесаревото 
на кесаря“ на бойното поле, центурио-
нът си взимал „центурионовото“ в ла-
гера.
Половината от всяко възнаграждение 
се съхранявало до деня на отставката 
на войника. За съхранението му отго-
варяли знаменосците.
За храна войниците получавали ме-
сечно зърно и сол. Зърното се смила-
ло с ръчни мелници и от тестото се 
изпичал хляб. Само служещите във 
флотата получавали хляба опечен /на 
кораба паленето на огън било опасна 
работа/.
Месото играело второстепенна рабо-
та. Зеленчуците, плодовете и другите 
храни се давали само при недостиг на 
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зърно. Провинциите били длъжни да 
предоставят храни и пари за издържа-
не на гарнизоните. При поход провин-
циите предварително се запасявали 
провизиите.
Главният интендант на войската бил 
квесторът /quaestor/, отговарящ за 
стопанството и касата на войската. Той 
командвал ковчежниците и писарите.

Култове 

Религията и култовете оказвали сил-
но влияние върху живота на древни-
те, особено върху военните. Като все-
ки римски гражданин и те почитали 
Юпитер, Юнона и Минерва.
Обект на поклонение били и орлите 
на легионите. Оттук водят началото 
си и почестите, оказвани на знамената 
във всички армии по света. Напълно 
естествен за войниците бил и култът 
към императора, който бил не само 
върховен главнокомандващ, но и вър-
ховен жрец /Pontifex Maximus/. Рож-
деният ден и победите на императора 
се почитали винаги. От 14 г. била съз-
дадена жреческа колегия за почитане 
на обожествения Август. Жреческите 
колегии се деляли на различни „под-
разделения“. Понтифиците отговаря-
ли за жертвоприношенията и следя-
ли за правилността на изпълняваните 
ритуали. Авгурите, харуспиците и си-
билините тълкували предзнаменова-
нията. Освен традиционните жре-
чески съсловия възниквали и други. 
Римляните се отличавали с търпимост 
по отношение на другите религии и в 
Римския пантеон прониквали доста 
божества /особено от Мала Азия и Еги-

пет/. Някои от иноземните култове се 
разпространили по цялата империя /
култът към Кибела, Изида, Митра/.
Освен традиционните богове всеки 
войник си имал бог-покровител. Из-
борът бил практически безкраен /от 
общоприетите до местните божества/.
Най-голямо разпространение полу-
чил култът към сирийския бог Митра 
/аналог на Юпитер Долихен/, симво-
лът на който бил Слънцето. Култът 
към Sol Invictus /непобедимото Слън-
це/ бил изповядван и от императори-
те, които се отъждествявали с него:

Голяма роля играели и различни-
те суеверия, страхът от магия, уроки 
и поражение били в ежедневието на 
войниците. За предотвратяването им 
последните носели амулети.
За благодарност към боговете били 
издигани паметници на мястото на 
битката, извършвали се жертвоприно-
шения, част от плячката се посвещава-
ла на храмовете.
Птиците се считали за вестители на 
боговете, затова по поведението им 
често се правели предсказания /този 
ритуал бил взаимстван от етруските/. 
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С това се занимавали авгурите:

Те наблюдавали за височината на по-
лета и по него определяли дали по-
личбите са благоприятни. Също така 
се грижели и за свещените кокошки. 
Това бил интересен обичай: преди 
битка се пускали кокошки да кълват 
просо; ако кокошките кълвяли настър-
вено - победата била сигурна; ако пък 
отказвали да ядат - нещата отивали 
на зле. Колегията на харуспиците пък 
гадаела по вътрешностите на жерт-
веното животно. Особено бил важен 
черният дроб. Ако последният бил за-
сегнат от някаква болест - поличбите 

били лоши. В зависимост от това в коя 
област на черния дроб се наблюдава-
ла аномалия, се правело съответното 
предсказание.

Срокът на служба

Veterani били войниците, които след 
изтичането на срока на службата ос-
тавали във своя легион. Първоначал-
но легионерът служил 16 години. След 
това за четири години минавал в раз-
ред ветеран. До окочателното уволня-
ване ветераните влизали в състава на 
самостоятелни отряди със собствени 
знамена /оттам и наименованията - 
vexillarii, vexilla veteranorum/. При не-
обходимост те били длъжни да участ-
ват във военни действия. Стремейки 
се да съкрати разходите за уволняване 
на войниците, Август увеличил срока 
на служба до 20 години плюс 5 години 
като ветеран. За войниците от помощ-
ните войски срокът на служба дости-
гал до 30 години.
След завършването на службата си, 
ветеранът излизал в пълна оставка /
missio honesta/. Отслужилите войници 
/emeritus/ бил заселвани в колонии.
Ветераните се ползвали с редица при-
вилегии. Те били освободени от някои 
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данъци, имали редица облаги при за-
почването на търговска дейност на-
пример. Помощните войници получа-
вали и римско гражданство.

Официално нито легионерите, нито 
оксилариите не могли да се женят ле-
гално. Постъпването в легиона се счи-
тало за форма на развод. Фактически 
обаче войниците сключвали бракове, 
от юридическа точка незаконни, но 
властите се съобразявали с това. Така 
че войникът можел спокойно да ос-
тави на жена си имуществото, дори и 
само със устно заявление. Статусът на 
децата бил обаче проблемен. Ако ле-
гионерът се женел за неримлянка, де-
цата му също не получавали римско 
гражданство. Синовете на легионера 
ставали римски граждани само ако 
постъпели на служба в легиона. През 
197 г. император Септимий Север ле-
гализирал браковете на войниците.
При оставката си войникът получавал 
документ /diploma/ - две съединени 
бронзови плочки с имената на коман-
дира, подразделението и свидетелите 
на прощалната церемония:

Ветеранът получавал и солидно въз-
награждение /praemia militiae/. През 
първи век паричните суми били заме-
нени от раздаване на земя, като вой-
ниците избирали в коя провинция да 
се заселят.
Много често войниците, служили в 
един легион, се заселвали в една ко-
лония /обикновено на територията на 
която служили/. Това било оптимално 
решение за властите, защото при нуж-
да жителите на колониите могли да 

подсилят местните войски.

Разположението на войските

Общата численост на армията била 
недостатъчна за отбраната на обшир-
ните граници на империята. Затова от 
първостепенна важност било разпре-
делението на силите. Още при Юлий 
Цезар /46-44г. ВС/ легионите били 
изведени от Италия и разположени на 
„горещите точки“ - където съществува-
ла опасност от вражеско нахлуване. На 
най-застрашените от нашествие тери-
тории Рим разполагал конни отряди 
от наемници и оксиларии. Легионите 
съставлявали стратегическия резерв и 
се намесвали само в краен случай. Раз-
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положението на легионите при имп. Тиберий:

През последвалите 2 века проблемните региони променяли локализацията си. През 1 в. основното внимание 
на императорите било приковано към Рейн, където били съсредоточени около 100 000 войници в това число 
и 8 легиона:
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При император Траян /98 - 117г./ стра-
тегическото значение на тази граница 
постепенно отслабнало и там се нами-
рали едва 45 000 войници.

Центърът на тежестта се преместил по 
поречието на Дунав, във връзка с воде-
ните там Дакийски войни:
През 107 година там се намирали при-
близително 111 000 войници. Пет ле-
гиона се намирали в Мизия, три - в 
Дакия, 4 - в Панония. Срещу партите в 
Сирия били съсредоточени 3 легиона 
/+ още два формирани при управле-
нието на Флавиите/. След завладява-
нето на Арабия /106г./ един легион 
бил изпратен и в тази провинция.
В провинции като Испания, Север-
на Африка и Египет, сравнително от-
давна присъединени към империята 
легионите били с непълен състав. От 
„второстепенните“ региони изклю-
чение правела Британия. Там били 

разположени три от петте легиона, 
участвали в завладяването на острова. 
Британците били покорени сравни-
телно скоро и там от време на време 
избухвали въстания. В Галия /откакто 
тя получила статут на провинция през 
16г. ВС/ при необходимост пращали 
испански или германски легиони.

Формиране и разформиране 
на легиони

След победата си над Марк Антоний, 
Август съкратил драстично броя на ле-
гионите от 60 на 18. Но кампанията му 
по разширяването на империята до ес-
тествените речни граници /Рейн и Ду-
нав/ наложила увеличаването на чис-
лото на легионите до 28. През 9 г. три 
римски легиона /LEG XVII, LEG XVIII 
и LEG XIX/ били унищожени в Тевто-
бургската гора и така броя им към края 
на управлението на Август достигнал 
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25. При Калигула били създадени два 
легиона - LEG XV PRIMIGENIA и LEG 
XXII PRIMIGENIA /посредством раз-
делянето на две на съществуващи ле-
гиони/. Броят на регулярните части 
станал 27. В края на управлението си 
Нерон набрал още два легиона /LEG I 
ITALICA и LEG I ADIUTRIX/, форми-
рани от моряци, а Галба създал Legio 
VII Gemina. Така количеството на ле-
гионите достигнало 30. След граж-
данските войни през 69г. и бунта на 
батавите Веспасиан разформирал че-
тири германски легиона / Legio IIII 
Macedonica, Legio I Germanica, Legio 
XV Primigenia и 
Legio XVI Gallica/ 
и на тяхно място 
създал три /Legio 
IIII Flavia Felix, 
Legio XVI Flavia 
Firma и Legio II 
Aduitrix/. По вре-
мето на Домици-
ан през 82 г. бил 
създаден Legio I 
Minervia, форми-
ран в Кападокия. 
В резултат на да-
кийските войни, 
които водил им-
ператорът, през 
86 г. Legio V Alaudae бил унищожен, 
а през 92 г. съдбата му последвал и 
Legio XXI Rapax. За продължението на 
дакийската си кампания, Траян фор-
мирал Legio II Traiana Fortis и Legio 
XXX Ulpia Victrix. Броят на легионите 
отново достигнал 30. При въстанието 
на Бар Кохба през 132 г. били унищо-
жени Legio XXII Deiotariana и Legio IX 

Hispana. Марк Аврелий през 165 г. на-
брал два Италийски легиона /Legio III 
Concors Italica и Legio II Italica Pia/, за 
да се справи с квадите и маркоманите 
/така легионите отново станали 30/. 
През 197 г. Септимий Север формирал 
три Партски легиона /Legio I Parthica, 
Legio II Parthica и Legio III Parthica/ 
при завладяването на Месопотамия. 
Общото количество легиони в Импе-
рията достигнало 33 и се запазило до 
началото на управлението на импера-
тор Диоклециан.
Дислокация на римските легиони през 
2 - началото на 3 век:

(1) VI Valeria Victrix: Eburacum, 
Britannia
(2) XX Valeria Victrix: Deva, Britannia
(3) II Augusta: Isca, Britannia
(4) XXX Ulpia: Castra Vetera, Germania 
inferior
(5) I Minerva: Bonna, Germania inferior
(6) XXII Primigenia: Mogontiacum, 
Germania Superior
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(7) VIII Augusta: Argentoratum, 
Germania Superior
(8) III Italica: Regina Castra, Raetia
(9) II Italica: Lauriacum, Noricum
(10) X Gemina: Vindobona, Pannonia 
Superior
(11) XIV Gemina: Carnuntum, Pannonia 
Superior
(12) I and II Adiutrix: Brigetio and 
Aquincum, Pannonia inferior
(13) IV Flavia and VII Cladia: Viminacium, 
Moesia Superior
(14) V Macedonica: Potaissa, Dacia
(15) XIII Gemina: Apulum, Dacia
(16) I Italica: Oescus Moesia inferior
(17) XI Claudia: Durostorum, Moesia 
inferior
(18) XV Apollinaris: Satala, Cappadocia
(19) XII Fulmiata: Metilene, Cappadocia
(20) I Parthica: Singara, Mesopotamia
(21) II Parthica: Mesopotamia
(22) III Parthica: Rhesaena, Mesopotamia
(23) IV Scythica: Zeugma, Syria Propper
(24) XVI Flavia Firma: Syria Propper
(25) III Gallica: Phoenicia
(26) X Fretensis: Jerusalem, Palestina
(27) VI Ferrata: Raphanea, Palestina
(28) III Cyrenaica: Petra, Arabia
(29) II Traiana: Alexandria, Egypt
(30) III Augusta: Lambaesis, Africa
(31) VII Gemina: Leon, Hispania

Пълен списък на римски легиони от 
ранноимперския период до 3-ти век, 
годината на създаването им, техния 
символ, и базирането им:
LEG I ADIUTRIX формиран от моря-
ци по времето на Нерон през 68 AD. 
Символи: Козирог, Пегас. (Brigetio, 
Pannonia Inferior)
LEG I GERMANICA формиран през 

48 BC от Цезар (Испания, по-късно 
Cologne, Germania Inferior). Символ: 
Бик. Разформиран от Веспасиан след 
бунта на батавите през 69 AD, като не-
гови части влизат в състава на Legio 
VII Gemina.
LEG I MINERVIA формиран от Доми-
циан през 83 AD за войната с даките. 
Посветен на Минерва. Символи: Ми-
нерва, овен. (Bonna, Germania Inferior)
LEG I ITALICA формиран от Нерон 
през 66/67 AD, Символи: Глиган, бик. 
(Novae, Moesia Inferior)
LEG I PARTHICA формиран през 197 
AD от Септимий Север за война с 
партите. Символ: Кентавър. (Singara, 
Moesopotamia)
LEG II ADIUTRIX формиран от Веспа-
сиан през 70 AD от моряци. Символи: 
Глиган, Пегас. (Aquincum, Pannonia 
Inferior)
LEG II AUGUSTA формиран от Август 
43 BC(?). Символ Козирог, Пегас. (Isca, 
Britannia)
LEG II ITALICA PIA формиран от 
Марк Аврелий през 165 AD. Символи: 
Капитолийската вълчица, козирог. 
(Lauriacum)
LEG II Parthica формиран от Септимий 
Север през 197 AD. Символ: Кентавър. 
(Alba до Рим) Участвал в походите сре-
щу партите при Север, Каракалла и 
Юлиан.
LEG II TRAIANA FORTIS формиран 
през 105 AD от Марк Улпий Траян за 
войната с даките. Символ: Херкулес. 
След края на войната прехвърлен в 
(Alexandria, Aegyptus)
LEG III AUGUSTA формиран през 43 BC 
от Август. Символ: Пегас. (Lambaesis, 
Africa)
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LEG III CYRENAICA формиран през 
36 BC от Марк Антоний. (Nicopolis, 
Aegyptus; след 106 AD Bostra, Arabia 
Felix)
LEG III CONCORS ITALICA формиран 
от Марк Аврелий през 165 AD за вой-
ната му с квадите и маркоманите. Сим-
вол: Щъркел. (Castra Regina, Raetia)
LEG III GALLICA формиран от Це-
зар през 49 BC Символи: Бик, телец. 
(Raphanea, Syria)
LEG III PARTHICA формиран от Сеп-
тимий Север през 197 AD. Символ: 
Бик. (Rhesaena, Mesopotamia)
LEG IV MACEDONICA формиран от 
Брут през 48 BC. Символи: Бик, Ко-
зирог. Първоначално разположен в 
Mogontiacum, Germania superior. Рео-
формен от Веспасиан след въстание-
то на батавите през 70 AD в LEG IIII 
FLAVIA FELIX. Символ: Лъв. Пренасо-
чен в Singidunum, Moesia Superior.
LEG IV Scythica формиран от Марк Ан-
тоний през 42 BC за война срещу пар-
тите. Символ: Козирог. (След 30 BC - в 
Moesia, след 62 AD - Zeugma, Syria)
LEG V ALAUDAE формиран от Це-
зар през 52 BC. Символ: Жерав, слон. 
(Vetera, Germania Inferior). Според 
едни източници след бунта на бата-
вите през 70 г. е бил разформиран от 
Веспасиан, а според други - бил уни-
щожен през 86 г. в Дакия.
LEG V MACEDONICA формиран през 
43 BC вероятно от Август. Символ: Бик. 
(Oescus, Moesia, след това Potaissa, 
Dacia, aслед 274 г. отново в Oescus)
LEG VI FERRATA формиран от Цезар 
през 52 BC. Символи: Бик, Капитолий-
ска вълчица. Сведения за него имаме 
до управлението на император Филип 

Арабина /средата на 3 век/. (Raphanea, 
Syria)
LEG VI VALERIA VICTRIX форми-
ран от Август през 40/41 BC. Сим-
вол: Бик. (Испания, а след 119 AD - 
Eburacum, Britannia). Другото му име 
е Hispaniensis.
LEG VII CLAUDIA формиран от Цезар 
през 58 BC. Първоначално носел име-
то Paterna или Macedonica. Символ: 
Бик. (Viminacium, Moesia Superior). 
Пълно название Claudia Pia Fidelis.
LEG VII GEMINA Felix формиран от 
Галба през 68 AD. След 70 г. в съста-
ва му влизат части от разформирания 
LEG I GERMANICA. (Leon, Hispania)
LEG VIII AUGUSTA формиран от Цезар 
през 59 BC. Символ: Бик. (Argentorate, 
Germania Superior). Нарича се още 
Gallica.
LEG IX HISPANA формиран от Цезар 
през 58 BC. Символ: Бик.(Pannonia, 
след 43 AD Eburacum, Britain, след 120 
AD заминава на изток). Вероятно уни-
щожен в по време на въстанието на 
Бар Кохба /135 AD./ или по време на 
управлението на Марк Аврелий /160 
AD./
LEG X GEMINA формиран от Цезар 
през 59 BC под името Legio X Equestris. 
Получил наименованието си по вре-
мето на Август от сливането на два 
легиона /след битката при Акциум/. 
Символ: Бик.(Nijmegen, по-късно 
Vindobona, Pannonia Superior)
LEG X FRETENSIS формиран от Август 
през 40/41 BC. Символи: Бик, глиган, 
галера. (Syria, Jerusalem, Judea)
LEG XI CLAUDIA формиран от Цезар 
през 58 BC. Символ: Нептун. Преиме-
нуван от Клавдий заради лоялността 
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си към него като Claudia Pia Fidelis. 
(Durostоrum, Moesia Inferior)
LEG XII FULMINATA формиран от Це-
зар през 58 BC. Символ: Мълния. През 
66 г. бил разгромен в Юдея и дори загу-
бил орела си, но не бил разформиран.
(Raphanea, Syria; след 71 AD Melitene, 
Cappadocia)
LEG XIII GEMINA формиран от Це-
зар през 57 BC. След Акциум реофор-
мен от Август посредством сливането 
на два легиона. Символ: Лъв. (от 45 
AD - Poetovio Pannonia, след 89 AD - 
Apulum, Dacia, след 275 AD - Ratiaria, 
Dacia Ripensis).
LEG XIIII GEMINA MARTIA VICTRIX 
формиран от Август през 41 BC. Образу-
ван от сливането на два легиона. Сим-
вол: Козирог. (Mogontiacum, Germania 
Superior; oт 43 AD в Britannia; от 92 AD 
- Carnuntum, Pannonia Superior)
LEG XV APOLLINARIS формиран от 
Цезар през 53 BC. Символ: Аполон. 
(Carnuntum, Pannonia, по-късно в 
Satala, Cappadocia)
LEG XV PRIMIGENIA формиран през 
39 AD от Калигула. Символ: Фортуна 
(Vetera, Germania) Разформиран от 
Веспасиан след бунта на батавите през 
70 AD.
LEG XVI GALLICA формиран през 
41/40 BC от Август и реформиран 
от Веспасиан в LEG XVI FLAVIA 
FIRMA през 70 AD след потушаване-
то на бунта на батавите. Символ: Лъв. 
(Mogontiacum, Germania inferior; след 
70 AD Samosata, Commagene)
LEG XVII формиран през 40/41 BC. 
Унищожен през 9AD в Германия.
LEG XVIII формиран през 40/41 BC. 
Унищожен през 9AD в Германия.

LEG XIX формиран през 40/41 BC. 
Унищожен през 9AD в Германия.
LEG XX Valeria Victrix формиран от 
Август през 31 BC. Символ: Глиган. 
(Ara Ubiorum = Cologne Germania, след 
43 AD Deva, Britannia)
LEG XXI Rapax формиран от Август 
през 31 BC. Символ: Козирог. (Castra 
Vetera, по-късно Vindonissa, Germania 
Superior). Прехвърлен на Дунав за 
войната с даките и сарматите, този ле-
гион бил унищожен от последните по 
времето на Домициан през 92 г.
LEG XXII Deiotariana формиран през 
25 BC от Дейотар в Галатия. Първо-
начално бил в помощните войски, но 
след унищожението на 17, 18 и 19 леги-
он му бил даден статут на легион под 
номер 22. (Nicopolis, Aegyptus) Уни-
щожен по време на въстанието на Бар 
Кохба през 132 AD.
LEG XXII PRIMIGENIA формиран oт 
Kалигула през 39 AD. Символ Кози-
рог. (Nijmegen, по-късно Mogontiacum, 
Germania Superior)
LEG XXX ULPIA VICTRIX формиран 
от Траян през 105 AD за войната с да-
ките. Символи: Юпитер, Нептун, ко-
зирог. (първоначално в Pannonia, по-
късно Vetera, Germania Inferior).
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Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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Когато бях млад, 
само предполагах, 
че парите  са 
нещо важно. Сега 
съм стар и знам, 
че това е точно  
така.

        
Оскар Уайлд

Брюксел, авеню Луиз

 И тъй, сега е краят на април и аз съм 
се спасил за няколко дни от нашенските 
политически страсти, като отново съм 
в Брюксел, където стартираме една 
европейската програма, посветена на анализ 
на развитието на сложни научни системи. 
Вървя по авеню Луиз и скоро ще завия 
надясно за да отида в ресторанта ́ Le Trappist´, 
където сервират прекрасно агнешко и хубава 
белгийска бира. Бръкнах си в десния джоб 
и извадих две монети – едната от една евро, 
а другата от един лев.  Замислих се – уж са 
подобни, а са тъй различни. Едната крепи 
Европейския съюз, а другата ... Като се сетих 
какво става в България, спрях да мисля по 
въпроса и продължих към ресторанта.

 Вечерта, като се прибрах в хотела от 
скандинавската верига, където бях отседнал, 
видях как Путин отговаряше на въпроси на 
журналисти и обикновени хора. В ресторанта 
обсъждахме не само въпроси на управлението 
на сложни системи, но също и перспективите 
пред валути като руската рубла и китайския 

юан. Позамислих се дали част от увереността 
на Путин не идваше от стабилността на 
рублата. Дали пък част от увереността на 
всеки световен лидер не е пропорционална 
на стабилността на националната му валута. 
Продължих да си мисля за това, тъй като 
трябваше да подготвям представяне за 
щастието и парите за фестивала на науката 
след 2 седмици в София.   И реших да 
поразкажа на хората някои неща за парите, 
които те трудно ще чуят в България. И щом 
веднъж съм почнал да говоря, ще го разкажа 
и на вас.

Защо са важни парите

Парица е царица.
Народна мъдрост

 

Фигура 1.  Когато се цитират мъдри мисли, 
най-добре е да се цитира човек, който 
доказано си е разбирал от работата.  И 
ето ви нещо мъдро за парите и законите, 
казано  от един много голям майстор. 

 Вероятно написаното на фиг. 1 стига, 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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НИКОЛАЙ К. ВИТАНОВ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247


 http://nauka.bg 90

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

58

за да ви убеди, че парите са страшно важни.  
Но нека кажа още няколко думи. Светът е 
така устроен, че разговорите, а и животът на 
хората непрекъснато се въртят около парите. 
Има пари,  няма пари,  дай пари, къде да 
емигрираме, че да изкарваме пари, защото 
в тази държава пари няма... И тъй нататък и 
тъй нататък.. Е, щом е така, нека да свържем 
и щастието с парите и да поразсъждаваме, 
какъв е пътят към едно стабилно общество. 
След което ще се гмурнем в света на парите 
и ще обсъдим, може ли да се построи такова 
общество и какво пречи на този строеж.

За щастието и парите

С големите пари идват и големите грижи

Джон Хейууд

 

Фигура 2. Като имаш пари би трябвало 
да си щастлив. Като имаш много пари, би 
трябвало да си много щастлив. Дали е така 
обаче?

Фигура  2 трябва да ви каже, че 
щастието е някак свързано с парите. Да, ама 
как? Сега следва малко математика. Нека 
означим количеството на щастието с H
( от hapiness – щастие) и нека да означим 
количеството на парите с m (от money – 

пари).  За нашите цели тук не ни интересува 
нито единицата мярка за щастие, нито 
единицата мярка за пари. Това, което ще 
покажем е, че  количеството на щастието е 
максимално при някакво количество пари. И 
когато парите на разположение на човека са 
под или над това количество, количеството 
на щастието намалява. С други думи – като 
имаш малко пари си нещастен. Но и да имаш 
много пари – пак си нещастен. 

 Нека да разгледаме промяната 
на количеството щастие с промяната 
на количеството пари (или казано на 

математически език - dm
dH

).  

Нека промяната на щастието с парите е 
пропорционална на количеството на щастието, 
като коефициентът на пропорционалност 
намалява линейно с увеличаването на 
количеството пари – колкото повече пари има 
човек, толкова повече се увеличават кахърите 
му – да ги опази, да ги инвестира правилно, да 
не го посетят хора с бухалки, да не му отвлекат 
детето и т. н. Казано на математически език 
горното изречение означава

( )mH
dm
dH βα −=

където βα ,  са параметри, специфични за 
даденото общество. Горното уравнение има 
просто решение







 −

=
2

2
0

mm
eHH

βα

и това е нашата връзка между количеството 
на щастието и количеството на парите. По-
запознатите с математиката читатели вече 
виждат, че щастието е максимално, когато 

количеството на парите е β
α

=*m .  Няма 
да обсъждаме в детайли този извод, а вместо 
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това, нека разгледаме, как изглежда горното 
решение за зависимостта на количеството 
щастие от количеството пари на картинка – 
фигура 3.

Фигура 3.  Към зависимостта на 
количеството щастие (по вертикалната ос) 
от количеството пари (по хоризонталната 
ос).

Както виждаме, човек е максимално 
щастлив, когато има на разположение  
определено количество пари (няма да влизаме 
тук в детайли колко е това количество). Ако 
продължи да трупа пари, щастието намалява 
(да го наречем ефект на лакомията), а ако 
парите започнат да намаляват под оптималното 
количество, щастието пак намалява (да 
наречем това ефект на немотията).  Нарекохме 
ефекта на лакомията така, за да го свържем 
интуитивно с преяждането – и най-хубавите 
храни да ядете, ако преядете, не ви е много 
приятно. И при храната и с парите, човек 
трябва да знае кога да спре.  Ефектът на 
немотията е по-интересен, ще кажете вие 
и ще сте прави.  И да няма пари, човек пак 
има някакво количество щастие. Като почне 
да ги печели (или казано по нашенски бай-
Ганьовски начин – като почнат да падат 
парите)  става по-щастлив. Ами това с 
отрицателното количество пари – там какво 

е? Хайде пак по нашенски – там човек няма 
пари и започва да се „набълбуква“ с кредити. 
И като се „набълбука“ след това трябва и да 
ги плаща, а може и да няма пари за това. Нека 
пак използвам някаква стомашна аналогия, 
за да стане по-ясно и на хората, които не 
се занимават всеки ден с диференциални 
уравнения. Взимането на кредит е като 
пиенето на газирана вода – колкото повече 
вода пиеш, толкова повече ти става неприятно 
на стомаха (повече мехурчета бълбукат). 

 Добре де, ще кажете – защо тогава 
някои хора не се спират и продължават да 
трупат пари, а други хора не се спират и 
трупат ли трупат кредити.  Тук опираме до 
нещо, което в математиката се нарича целева 
функция. Като правите нещо, обикновено 
го правите с цел и по някакъв начин. Този 
начин често е свързан с максимизация или 
минимизация на нещо, което е важно за вас. 
Например като правите бизнес, гледате да 
максимизирате печалбата – това е правилото 
на играта при класическия капитализъм.  Та 
общо казано, това, което максимизирате 
или минимизирате, действайки да стигнете 
някаква цел, е целевата функция. 

 Много хора изразяват целевата функция 
така – хем да имам много пари, хем да съм 
щастлив. Казано на математически език

Ще кажете – е как сега това ще ни докара 
главоболия? Вижте фигура 4, където на 
долната графика е представена зависимостта 
на количеството щастие от количеството 
пари, а на горната графика е представена  току 
що дефинираната целева функция за същите 
стойности на параметрите.
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Фигура 4. Горе – целевата функция (по 
вертикалата) в зависимост от количеството 
пари (по хоризонталата). Долна графика – 
зависимост на количеството на щастието 
(по вертикалата) от количеството пари 
(по хоризонталата).  Къде е проблемът – 
максимумът и минимумът на целевата 
функция  и максимумът на количеството 
щастие са при различно количество 
пари ...  Което стимулира лакомията, ако 
човек е богат, както и продължаването на 
„набълбукването с кредити“, ако човек 
има вече достатъчно дългове.

Та нека анализираме тази твърде интересна 
фигура 4. Най – напред виждаме, че 
максимумът на целевата функция е при 
по-голяма сума пари от максимума на 
щастието. Та, за хора с такава целева 
функция, достигането на количеството пари 
за  максимално щастие не е достатъчно. Те 
ценят повече парите, отколкото щастието и 
са склонни да продължат да печелят, докато 
стигнат максимума на целевата функция. Е, 
нали няма да сме суперщастливи, ама пара ще 
има, а с пара всичко се купува – това е горе-
долу линията на разсъждение.  Нека наречем 
този клас от хора мамончовците – виж също 
фиг. 5.

Фигура 5.  В поведението на мамончовеца 
може и да има някаква негова си  логика. 
До момента, в който девойката докопа 
кредитните му карти..

 Да идем сега при минимума на целевата 
функция. Започва човек да взима кредити и 
целевата функция тръгва надолу и щастието 
също намалява. Чоглаво е някак, мисли си 
човек и повечето гледат да си върнат кредита, 
та да се избавят от тези парични и психически 
неприятности – фиг. 6.  
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Фигура 6. Като почне да трупа дългове, на 
човек отначало му е чоглаво.

Но някои не правят така – те продължават 
да взимат кредити, минават през минимума 
на целевата функция и  стойността на тази 
функция почва да расте, въпреки, че щастието 
намалява. Тези хора разсъждават горе долу 
така – абе набълбукал съм се вече, кофти 
е, ама карай да върви, да вземем парата, 
пък после ще му мислим. Да наречем този 
клас хора бълбукчовци.  Та както виждате 
мамончовците и бълбукчовците са доста 
свързани – на тях целевата им функция е една 
и съща. Ама, ние не щем така – ще кажете. 
Сменете си целевата функция – е простичкият 
мой съвет.  

 И още малко разсъждения, този път по-
глобални.  Къде е проблемът на капитализма?  
Ако четете Маркс, отговорът е приблизително 
такъв  - докато една малка част от хората 
трупат капитал и гонят максималната 
печалба, голямата част от хората обедняват. 
От разглежданията по-горе следва, че тази 
голяма част от хората стават все по-нещастни, 
ситуацията не им харесва и се опитват да я 
променят. Може и чрез революция. Добре де, 
нека попроменим нещата. Нека трупането на 
капитал и гоненето на печалбата да продължи, 
но капитализмът да функционира така, че 
обикновения човек да отива към състоянието, 
където той има достатъчно пари, че да е близо 
до състоянието на максимално щастие. Тогава 
мнозинството може и да хареса системата. 

Какво са парите

Фигура 7. Какво всъщност се крие зад тези 
цветни  хартийки?

Може и да ви се стори странно, 
но основната мисъл на тази статия е, че 
парите всъщност са система от договорки 
между хората. Откъдето следва, че парите 
са създадени от хората, но също следва 
и че парите управляват обществата и то 
въпреки волята на хората. Нека още веднъж 
подчертая – съдържанието на парите е в 
това, че те са договор.  А явяването на парите 
пред нас може и да е във  вещна форма (като 
банкноти например) – фиг. 7.  А договорът е 
в това, че хората се съгласяват да използват 
съществуващата в съвременното общество 
парична система. И през този договор парите 
придобиват власт над хората.

Парите са свързани с доверието. 
Покажете на хората 20 лева и бележка – аз 
обещавам да изплатя на приносителя на тази 
бележка 20 лева и ги питайте кое от двете ще 
предпочетат. Даже и да ви познават добре, те 
ще вземат 20-те лева, които могат да пласират 
на друго място, където не ви познават, а 
вашата бележка има ограничено действие 
(ако въобще има такова).  Тоест, това, което 
поддържа парите е увереността, че можем да 
ги похарчим, тъй като всички други също са 
съгласни с ценността на тези пари. С други 
думи – налице е вяра (че можем да похарчим 
парите), които е относно вярата (че другите 
смятат, че парите са ценни).

И като имаме горното наум, нека 
продължим нататък.

История на парите

Парите, подобно 
на някои други елементи 
на цивилизацията, 
са много по-древна 
и н с т и т у ц и я , 
отколкото ни се казва. 
Техният произход 
е скрит в мъглите 
на онези времена, 
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когато ледниците се 
разтопявали, когато 
климатът станал 
по-благоприятен и 
човешкият разум вече 
имал свободата да 
създава нови идеи.

                    
 Джон Мейнард Кейнс

И така, и стоки могат да играят ролята на 
пари, и то такива стоки, които са се обособили 
и заели особено място в света на стоките тъй 
като са били най-икономичните и удобни 
средства за обмен.  Какво е служило за пари 
през вековете?  - две категории неща. Едната 
категория са имали някаква потребителска 
стойност, а другата категория са били без 
потребителска стойност.

Неща с потребителска стойност, 
служили за пари:
- сол и чай –до началото на 20-ти век в 
някои части на Китай и Мианмар
- какаови зърна – в древно Мексико
- овци и кози – древна Русия
- гвоздеи – Шотландия 
- коприна – древен Китай
- таланти – златни дискове с диаметър 
от 5 до 7 сантиметра – за тях се говори в 
Илиадата и Одисеята
- бикове – средновековна Унгария. 
Унгарският крал Ищван I изчислявал данъци, 
глоби и други неща в бикове. Например 
кръвнината за убийство на свободен човек 
била 110 млади бика.
- парчета плат – средновековна Чехия
Неща без потребителска полза
-миниатюрни модели на секири – древна 
Гърция (Пелопонес, Кипър, Сардиния)
-миниатюрни върхове на стрели – древна 
Япония
-миниатюрни ножчета, лопатки и дискове с 
отвор в средата – първите древни китайски 
монети

-кости на животни – монети при ацтеките
-морски раковини – фиг.8 – монети в Индия 
(добивали се на Малдивските острови и се 
използвали от Нигерия до Северен Китай), 
курс през 18 век в Бенгалия – 3840 раковини 
за 1 индийска рупия

Фигура 8.  И морските раковини са служели 
за монети

Металните и книжните пари

Фигура 9. И златото победило среброто

И така, парите са стока, но те са се 
обособили и заели особено място в света на 
стоките тъй като са били най-икономичните и 
удобни средства за обмен.  Те се съхранявали 
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лесно, били са компактни и са могли лесно 
да се делят на части.  Такива свойства имат 
металите, които освен това са и устойчиви. 
С течение на времето се наложили среброто, 
златото и медта. 

В Стария завет  среброто е синоним 
на богатство. Обаче подобряването на 
технологиите за добив на сребро довел да 
увеличаване на наличните количества и 
намаляване на относителната ценност по 
отношение на златото и златото изместило 
среброто като метал, от който се произвеждат 
пари – фиг.9. Но не навсякъде се използвало 
само злато и сребро. Например от никел 
правели монети в древна Бактрия, от желязо 
– в древна Спарта, и от платина – в Русия през 
19-ти век след като в 1819 г. намерили големи 
находища на платина в Урал.

Предполага се, че сеченето на монети 
в Европа започнало в Лидия (древна Гърция) 
при цар Гигос (не го знаете нали, но пък 
знайте, че един от неговите наследници се 
казвал Крез. Нали сте чували - богат като 
Крез). Та Крез сякал златни монети с тегло 
8.43 грама.  Числото е интересно защото:

- теглото на 180 зърна пшеница 
(3х60) е 8.43 грама и се нарича шекел (виж 
също фиг. 10)

- 60 шекела правят мина (505.8 
грама)

- 60 мини са 1 талант (30 килоглама 
348 грама)

Монетна система на Карл Велики
-1 фунт сребро (490 г) =20 солди
-1солдо = 12 динара

Да ви напомня на нещо (английската система):
- 1 фунт стерлинг = 20 шилинга
- 1 шилинг = 12 пенса

=>

Фигура 10. И до днес има една държава 
(Израел), чиято валута се казва шекел.

И съвсем още малко интересна история. 
Защо монетите се наричат монети?  Ами 
защото монетния двор на Рим се намирал при 
храма на Юнона (жената на Юпитер), която 
наричали още Юнона Монета. Та оттам и 
името.

По някое време, хората се сетили, че 
след като парите са договор, може и да не 
са от благородни метали, а да са книжни. 
Първите книжни пари се появили в Китай 
около 820 година при династия Тан и  
императора Сянцзън (а у нас по това време 
хан бил Омуртаг).  Можете да предположите, 
че първото неконтролирано печатане на пари 
пак ще да е било в Китай. Правилно - първата 
инфлация се случила в Китай, около 1020 
година, когато били пуснати твърде много 
книжни пари за наличните около 2 800 000 
унции сребро като покритие. Марко Поло 
чува за книжните пари на хан Кубилай при 
посещението си в Китай около 1280 година. 
И след това книжните пари се появяват и в 
Европа при едни бижутери, които имали 
едни сандъци, наричани банки. Но затова по-
надолу в текста. 

Историята на парите е пълна с 
интересни факти. Например колко от вас 
знаят за хиперинфлацията в Гърция след 
изтеглянето на българската армия през 
1944 г? Та в Гърция в ноември 1944 1 нова 
драхма се е разменяла за 50 милиарда стари 
драхми. Още по-интересно е, че 20 месеца в 
Съветския съюз през 1920 и 1921 г са опитали 
да се оправят без пари и държавният апарат 
започнал да изпълнява функции на парите. Но 
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работата била тъй много и апарата набъбнал 
така, че през  1921г. прекратили експеримента 
и се върнали към използване на парите.

И накрая, банкнотите често се 
свързвали с идеологията – все пак по тях 
има място за писане. И в Германия през 1922 
г. на банкнотите от 1000 марки пишело – 
Социализмът идва, той вече чука на вратата.

За да продължим с по-съвременната 
история, нека обърнем малко внимание на 
ликвидността на парите. Ликвидност – това 
е способността на парите да участват по 
желание на притежателя им в по-бързото или 
по-бавното получаване на дадената стока или 
услуга. Например дребните банкноти имат 
по-голяма ликвидност от едрите (можете да 
замерите един продавач с банкнота от 500 
евро, но той може и да не може да ви върне 
ресто веднага). 

Фигура 11. Кредитна карта от средата на 
миналия век.

 А има ли нещо, което има по-голяма 
ликвидност от наличните пари? Има и 
то е свързано с кредитните карти, които 
отначало се появяват експериментално през 
50-те години на миналия век, а днес са вече 
доста широко разпространени. Кредитните 
карти били измислени в САЩ от петролните 
корпорации за опростяване на пресмятанията 
при зареждане на бензин или смяна на масло на 
автомобила. Първоначално те били от картон 
и чак след 1955 г. станали пластмасови. През 

1949 Diners Club въвежда първата съвременна 
кредитна карта за посещения на ресторанти, 
които карти се използвали в 27 ресторанта.  
В 1958 г. American Express и Bank of 
America  пускат пластмасови платежни карти 
като алтернатива на пътническите чекове 
American Express.  Днес множество банкови 
съюзи издават кредитни карти такива като 
Visa, а лихвите, които банките получават по 
кредитите по тези карти са много по-високи от 
лихвите, които банките са получавали някога 
и получават сега от кредити за  промишлено 
производство например. Срещу тези високи 
лихви получаването на кредит е много лесно 
– просто представяте картата в магазина. Но 
и количеството на хората, които не могат да 
плащат тези кредити нараства.

Силата на парите
От всички 

области на икономиката 
изучаването на парите 
е тази сфера, където 
изкуствено се напомпва 
сложност, за да се 
маскира истината или 
за да се отклони човек 
от истината.

        
Джон Кенет Гълбрайт
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Фигура 12. За разлика от „великите“ 
неолиберали Кейнс доста е разбирал 
от математика. А колко е разбирал от 
същността на парите е видно на дясната 
част на фигурата.

 Оттук започвам да говоря за неща, 
за които явно не се говори много-много. А 
трябва. Но кой да ви ги каже. Вероятно някой, 
който обича математиката, като тоя от лявата 
част на фиг. 12 и е чел това от дясната част на 
фиг. 12. Е, имате късмет. Има такъв човек в 
държавата. 

Фигура 13.  Зимбабвийски долари насред 
хиперинфлацията там.

И тъй, както споменах по-горе в текста, 
парите са свързани с вяра относно някаква 

друга вяра. Но трябва добре  да различаваме 
вярата от вярата относно друга вяра. Вашата 
вяра в нещо може и да е непоколебима и даже 
да сте готови да умрете заради тази вяра. Но 
вашата вяра относно моята вяра в нещо е 
друга работа. Например аз мога да вярвам, 
че Слънцето се върти около Земята. А вие 
изобщо можете да не се доверявате на тази 
моя вяра. Та вярата относно някаква друга 
вяра  е доста по-чупливо нещо и може бързо да 
изчезне. И тогава идват проблемите. Ето защо 
положението с парите също е доста особено.   
Аз може да вярвам, че зимбабвийския долар 
(фиг. 13) е много яка валута.  Вие обаче 
може хич да не вярвате, че тази моя вяра е 
здравословна.

Парите се проявяват като вещ, но 
по същността си те не са вещ.  Формата на 
парите може да е златна или сребърна монета 
или книжна банкнота, но съдържанието им е 
друго.  Представете си, че сте взели банкноти 
и попаднете на необитаем остров. Вашите 
банкноти веднага ще престанат да са пари. 
Може да си накладете огън с тях. Значи може да 
имаме материално явление, но зад него имаме 
нематериална същност.  И нека повторим, 
че казано накратко грубо  – парите, това 
е договор в рамките на дадено общество да 
се използва нещо като обменно средство.

Парите имат и други функции, но в 
горното определение влиза само една от тях – 
като средство за обмен. Което е достатъчно за 
нашите обяснителни цели.  Само за пълнота – 
функциите на парите са - : мярка за стойност 
(съизмерват стойността на различни  стоки), 
обменно средство (обезпечават процеса 
на стокообмена, предаването на стоката от 
един владелец на друг), платежно средство, 
средство за натрупване на съкровища 
(натрупване на запас от пари без конкретни 
планове за приложение на тези натрупани 
пари) и световни пари.
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Фигура 14. Парите могат да изпълняват 
желания и не гледат дели зад желанието 
стои блондинка или брюнетка. 

И така нематериалното сияние на 
договора се пренася върху някоя материална 
вещ – злато, сребро или хартия и както се 
казва, парите се материализират.  И като 
се материализират, придобиват и власт.  
Тази власт произтича от свойството им да 
изпълняват човешките желания – фиг. 14.  И 
който произвежда парите, той държи тази 
власт. В стари времена това са били царете, 
после – националните държави, а днес властта 
започва да изтича от ръцете на националните 
държави и се появяват наднационални валути.  
И с течението на информационните времена 
този процес ще се задълбочава. 

Фигура 15.  Парите са фундаментална 
движеща сила на световните дела

 
Да, така е, както е казано на фиг. 15 - 

парите са фундаментална движеща сила на 
световните дела.  Оттук, когато се изменят 

финансовите системи, се изменя и начинът 
на протичане на световните дела. Начинът, 
по който парите се създават и управляват 
в едно общество силно влияе на системата 
от ценности и отношения в това общество.  
Този начин способства за налагане или 
препятства възприемането на дадени начини 
на поведение (например това, което се 
налага днес е поведението на безгрижният 
кредитополучател, който взема заеми, за 
да живее сега. А после, като не може да се 
плати лихвите, ще го фалираме и заробим 
да ни работи цял живот). Националната 
валута поощрява националното съзнание, 
тъй като облекчава взаимодействието със 
съгражданите в сравнение с взаимодействието 
с тези, които използват чужда валута. 

И тъй, характеристиките на 
официалната валута в едно общество  
формират характеристиките на това общество. 
Тогава валутите с различни характеристики 
водят до формиране на общества с различни 
характеристики.  И ето че днес, успоредно 
с доминиралите в течение на столетия 
национални валутни системи се появяват 
различни видове частни валути.  Освен 
това се създават и корпоративни платежни 
средства – например прелетените мили със 
самолет (miles and more картите на Луфтханза 
например).  Ако пътувате достатъчно много 
със самолет след това водите семейството на 
Бахамите например и плащате със служебно  
„прелетените мили“ почивката на фамилията.  
С развитието на информационната икономика 
(например продажбите през интернет) 
постепенно се компютъризират националните 
валути и се създават нови форми на частни 
валути – например мрежови налични пари и 
появата на такива нови видове валути може 
съществено да промени обществото. 

Банките и парите
 

И тъй, с много думи ви убеждавам, 
че парите са нещо много важно и който 
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контролира процесите, свързани с тях, има  
контрол и над обществените процеси. И сега 
идва един доста важен въпрос – а къде се 
създават парите?  Нашите пари се създават 
в банките, а процесът се контролира от 
централните банка, като тази, показана на 
фиг. 16. 

Фигура 16. Bank of England – създадедна, за 
да финансира строежа на Кралския флот и 
днес е един от стожерите на капитализма. 

Банките на запад се появяват през 
средновековието, когато бижутерите 
проверявали качеството на златото и 
среброто и имали негорими шкафове за 
съхранение на тези метали, които шкафове 
били приспособени и за сядане върху тях 
– фиг. 17. Та тези шкафове се наричали 
банки (и днес студентите сядат по банките в 
университетските аудитории на по-старите 
университети, но тези банки не съдържат 
бижутерски сандъци).  Клиентите, като 
оставяли златото в банките на бижутера, 
получавали квитанция и плащали малка такса 
за съхранение. Като си получавали златото 
обратно, връщали квитанцията.  След някое 
време почнали да използват тези квитанции 
като платежно средство – квитанциите 
станали символ за задължително плащане. 
И всеки, който приемел тази квитанция, 
неявно встъпвал в договор за заем със 

съответния бижутер. И ето ви ги двете 
страни в отношението, свързано с парите – от 
едната страна са парите, а от другата страна е 
заемът (съхранението на злато в сандъка), на 
основата на който парите възниквали.

Фигура 17. Средновековна банка. 
Бижутерът (банкерът – човекът с червените 
дрехи) е седнал върху сандъка, където е 
златото (седнал на банката). 

Скоро някои от предприемчивите 
бижутери забелязали, че голяма част от 
златото изобщо не излиза от банките им (т.е. 
от сандъците им) и почнали да издават повече 
квитанции, отколкото злато имали като 
разчитали на това, че е малко вероятно всички 
вносители наведнъж да си поискат златото 
обратно.  И тъй, бижутерите (банкерите) 
започнали да дават заеми на другите на 
основата на съхраняваното злато на клиентите 
си и книжните пари се появили и в Европа. 
Отбележете, че важно за функционирането 
на системата била добрата репутация на 
бижутерите. И тази система (банковата 
система) получила възможност да създава 
по-голяма количество пари, отколкото реално 
лежали в банковите сметки (т.е. в сандъците). 

И тъй стигнахме до тайната  на 
създаването на парите – да убедим хората 
да приемат като обменно средство хартия с 
напечатани по нея картинки и надписи, която 
хартия им обещава днес, че утре ще има 
плащане.  

Когато държавите се засилили в късното 
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средновековие, те постигнали съгласие за 
„доверие към хартийката“ с банките – банките 
получили правото да създават пари в качество 
на законно платежно средство, обаче трябвало 
да предоставят парични средства за покриване 
на нуждите на правителството.  Най-
продължителното такова съглашение действа 
от 1668 г. в Швеция, вследствие на което бил 
даден лиценз на банката на трите съсловия 
на кралството (които били духовенството, 
светските аристократи и общините) която се 
наричала Bank of the Estates of the Realm до 
1867г. , а след това Riksbank, което е днешната 
шведска централна банка.  Моделът бил 
прекопиран в Англия където през 1688 г. се 
появила Bank of England – фиг.16. 
Оттам нататък в системата на парите се 
появил важен играч – централната банка. 
Та всяка централна банка приема всякакви 
облигации на съответното правителство 
(това са задължение, които не се продават на 
широката общественост) и в замяна на това 
централната банка издава чек за съответната 
сума, с който държавата си плаща разхода, 
а получателят на чека го депонира на 
собствената си банкова сметка. 

Фигура 18. Създаването на парите.

 Колко пари обаче може да създаде 
една банка – фиг. 18? Тук стигаме до 
паричната каскада (или както е по–известно  
- мултипликатор на частичните резерви. Ще 
кажете – ама на  нас и това не ни е известно. 
Е, научихте нещо полезно).  Та значи, за всеки 
депозит, банката има право да създаде нови 
пари (особено под формата на заеми) до 90% 
от стойността на депозита. Този дълг, да речем 
да си купите жилище, отива под формата 
на пари в ръцете на продавача, който нейде 
прави депозит и съответната банка създава 
нови пари до 90% от стойността на този 
депозит.  И така нататък – ако първоначалният 
депозит е бил 100 милиона евро, на негова 
основа съответните банки могат да създадат 
до 900 милиона евро нови пари под формата 
на заеми, които раздават на клиентите си.  
Да речем Централната банка плаща 100 
милиона евро правителствени разходи на 
Първа Ганьова Банка. Тази банка създава 90 
милиона евро нови пари и ги раздава като 
кредити на клиентите си, които се разплащат 
с контрагентите си и да речем всичките тези 
90 милиона попадат във Втора Ганьова Банка. 
Тя създава на тази основа 81 милиона евро 
нови пари под формата на заеми и ги раздава 
на фирми, които се разплащат с контрагентите 
си и нека всичките тия контрагенти внесат 
всички получени пари в Трета Ганьова Банка. 
Тази банка прави веднага 72.9 милиона 
евро нови пари под формата на заеми и т.н. 
Та от началните 100 милиона евро могат да 
произлязат до 900 милиона евро нови пари 
под формата на заеми. 

Днес  над 90% от  ресурсите, които се 
стичат в банките,  са от източници, различни 
от депозитите.  Вместо заеми за промишлени 
предприятия се дават заеми за потребление 
чрез кредитни платежни карти и бизнесът 
с кредитни карти е жизнената сила на 
големите банки. Днес банките взимат пари, 
откъдето могат да намерят и ги използват 
за всяка разрешена дейност, която може да 
им донесе доход.  Традиционните банкови 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 101

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

58

услуги днес са заменени от информационни 
услуги, силно повлияни от посоченостите 
на времената на информацията.  И формите 
и методите на борбата на кредитните пазари 
са силно изменени.  Причината в това е 
информационната революция, когато чрез 
компютрите и интернета  клиентите на 
банките получили достъп до информацията 
за състоянието и развитието на финансовите 
пазари. Преди информационните времена тази 
информация била монопол на традиционните 
търговски банки, които използвали този 
монопол и се представяли за „консултанти 
на своите клиенти“. Доста от  банки не 
могли да се адаптират към новите условия 
на информационните времена и просто 
изчезнали. 

Инфлация и хиперинфлация

Фигура 19.  Хиперинфлационни времена 
в Германия в края на 20-те години на 
миналия век – времената, когато децата си 
правили къщички от пари.

Парите обаче с течение на времето 
губят стойността си и с тях може да се 
купува все по-малко от дадена стока. Няма 

да описваме механизмите, водещи до 
обезценяването, защото ще ни интересува 
друго. Обезценяването може и да е много 
бързо – хиперинфлация – фиг. 19.  За да не 
се обезценяват парите, често те се влагат – 
в недвижимост, акции, облигации, а може и 
в чуждестранна валута.  Недвижимостта – 
земя, гори, къщи е била доста добро средство 
за вложение да началото на 20-ти век и даже 
по количеството недвижимост се е оценявало 
богатството на човека.  Следват акциите 
и облигациите. Облигациите се отличават 
от това, че притежателят им няма глас в 
акционерното дружество, което ги издава. 
Човек, купил облигации, получава определена 
сума при изтичане на срока на погасяване е 
периодично се изплаща определена лихва.  
Всичко по-горе може да се купува и продава 
със спекулативна цел – получаване на печалба. 
Тази спекулативна търговия е 99% от общата 
търговия и само 1 % е свързана с покупки 
за реалната икономика (суровини, стоки и 
др.)   Но защо ни разказваш всичко това? – 
ще се запитате. Ами запознавам ви с нервната 
система на съвременното общество. Планирал 
съм значи, да ви кажа нещо интересно. А то е

Ако искаш да унищожиш системата, удари 
нервната и подсистема. А кое е нервната 
подсистема на съвременното общество?
  

От горните видове активи, 
националната валута играе особена роля – 
тя е централната нервна система на тялото 
от активите в дадената страна и тя определя 
стойността на тези активи. Облигациите са 
привлекателни за инвестиция, само когато 
съответната национална валута запазва 
ценността си. Цената на акциите пада, когато 
лихвените проценти растат, а те растат, 
когато националната валута има проблеми.  
Недвижимостта, въпреки, че е добра защита 
от инфлация, се продава относително бавно 
и ако се изплаща и във времена на проблеми 
националната валута е невъзможно да се плати 
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поредната ипотечна вноска, то недвижимостта 
може и да трябва да се продаде бързо и (понеже 
нормалния процес на продажба е бавен) по 
занижени цени.  Крахът на паричната система 
и то такъв, който би унищожил и последното 
убежище на инвеститора (правителствените 
облигации на съответната държава – които 
били последното убежище на инвеститорите 
през 1929г. защото държавата тогава не 
можела да фалира) е ахилесовата пита на 
капиталистическата икономика.  Най-добрият 
начин да се унищожи една  икономика е да се 
унищожи паричната и система.

 

 Фигура 20. И ето ви я схемата – докарвате 
нещата дотам, че хората да изхвърлят 
парите на улицата (горната картинка от 

Германия преди да се появи тоя под нея) 
и колелото на обществените процеси 
се завърта и се появява тоя отдясно. 
Днешната криза не е тъй дълбока – парите 
все още не се изхвърлят на улицата. Значи 
такъв отдясно не би следвало да се появи. 
Не би следвало, но неолибералите са 
тъй некадърни, че кризата продължава 
вече 6-та година. А на времето Рузвелт в 
САЩ се справи за 3 години. Но Рузвелт 
следваше идеите на Кейнс.  А Кейнс 
днес е демоде, а ? Друууууго си е Хайек и 
неговите почитатели с постните пици, топ-
икономисти от списъци, които самите те 
си правят. Ако схващате ирония, добре 
схващате. 

 

Фигура 21. Лакомията е смъртен грях. 
Много банкери обаче не мислят така. 

А защо могат да се нанасят удари 
по нервната система на обществото? Защо 
банките са такива чупливи и нестабилни 
институции, та непрекъснато четем по 
медиите как се налага да се спасяват тези 
или онези чанки и как някои банки фалират. 
Отговорът е, че има фундаментално 
противоречие (нестабилност, заложена в 
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банковото дело). А то е, че банките приемат 
депозити, които са нискорискови активи, а ги 
влагат тези пари във високорискови активи. 
Когато рискът е оправдан, печалбата е голяма. 
Ами ако високият риск не се оправдае? Ами 
тогава последствията се разпределят между 
собствениците на банката и вложителите 
(и държавата, която обикновено има закони 
за защита на дребния вложител).  А ако 
банките се оставят прекалено да рискуват, 
гонейки високата печалба – фиг. 21, то те 
могат да предизвикат доста сътресения 
във финансовата система на държавата, и 
когато  съответната банка е глобален играч, 
може да разтресе финансовите системи  на 
много страни.  Проблемите на банките бързо 
се превръщат в проблеми на държавите 
и милиони работни места могат да бъдат 
заплашени от унищожение. 

И тъй, банките по света са доста лесно 
„запалими “ организации. Затова почти всяка 
държава си има спасител-пожарникар и това 
е съответната централна банка, а също има и 
международни такива като Международният 
валутен фонд например.

Фигура 22. Архитектите на системата от 
Бретън Уудс (я вижте какво пише там – 
новият световен ред - след Втората световна 
война).  Ама и Кейнс ли пише там? Значи 
„некадърникът“ Кейнс е вдигал Европа 
на крака след Втората световна война.  
Та каквото Кейнс е направил „великите“ 
неолиберали май днес го рушат.  Нищо 
чудно, че сме в криза и особено па нашите 
краища зорко се бди да не би някой да чете 
Кейнс и неокейнсианците.  

Кейнс, Бретън Уудс и защитата на банките. 
Международният валутен фонд и Bank for 
international  settlements
 

Та чупливите и пожароопасни 
структури като банките имат нужда от надзор 
– от пожарникари, които да внимават да 
не възникне пожар. Тази роля трябва да се 
изпълнява от съответната централна банка. 
Централната банка е банка, обикновено в 
столицата на съответната държава, която 
има правото да издава банкнотите и да 
сече монетите на националната валута.  
След споразумението от Бетън-Уудс през 
1945 (изработено с активното участие на 
Джон Мейнард Кейнс и казващо, че всички 
участващи страни трябва да фиксират курса 
на валутите си към американския долар, а 
той да има фиксиран курс от 35.2 долара за 
тройунция злато. За поддържане на тази 
система от валутни курсове бил създаден 
Международният Валутен Фонд). През 1971 
г. Никсън отменя фиксирания курс на долара 
към златото, но въпреки това американският 
долар и до днес запазва привилегированото 
си положение, което е имал при Бретън-
Уудската система. Та след Бретън – Уудс 
централната банка на съответната страна 
поема ролята на надзирател и спасител на 
националните банки при възникване на 
извънредни обстоятелства. Тя се превръща в 
кредитор от последна инстанция или в един  
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вариант на това, което днес се нарича система 
за управление на риска.  

Централните банки контролират 
инфлацията чрез различни процедури, 
влияещи върху количеството пари, които 
банките могат да създават. – чрез продажба 
на държавни облигации, чрез промяна 
на лихвени проценти и т. н. Централните 
банки могат да са частни – такъв например 
е Федералният Валутен Резерв на САЩ или 
Швейцарската национална банка, могат да са 
държавни, каквито са във Франция и Китай 
и могат и да са съвместна държавно-частна 
собственост, каквито са в Япония и Белгия. 

Фигура 23. Банката за международни 
разплащания – място, забранено за 
политици. 

Като глобални пожарникарни на 
международната финансова система се явяват 
Международният валутен фонд и Bank for 
International Settlements в Базел, Швейцария 
– фиг. 23.  Съгласно споразуменията от 
Бретън-Уудс Международният валутен 
фонд по същество е ревизор на централните 
банки по света и официален (политически!) 
ръководител на световната финансова 
система. Той е кредиторът от последна 
инстанция на централните банки, а парите за 
това идват от квотите на държавите-членки 

на фонда.  Фонда се доминира от САЩ, там 
е и неговото седалище. Добре е да го знаете 
това. 

Другата, много по-тиха глобална 
организация на централните банки, е Bank 
for International Settlements, създадена през 
1930 г. за да регулира проблемите около 
германските репарации от Първата световна 
война.  Постепенно се превръща в закрит 
клуб на централните банки и се управлява по 
системата 10+1 – 10-те банки основателки + 
Швейцария, където е седалището (интересно 
е, че Швейцария участва в тази банка, но не 
е член на МВФ!) BIS е централната банка на 
централните банки – тя трябва да осигурява 
благоприятни условия за международни 
финансови операции.  Около нея не се 
шуми много, защото на заседанията и не се 
канят никакви политици – тя си е клуб на 
централните банкери. 

Упражняване на власт чрез парите 
 

Фигура 24. Когато парите говорят и 
свободата мълчи.  

Парите са глобално средство за власт. 
Промените на валутните пазари влияят върху 
политическата власт, върху стабилността на 
съответната страна и върху интензитета на 
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обществената еволюция. Днес политическата 
власт по света е подчинена на интересите 
на световната финансова система – всяко 
правителство силно (че някои правителства и 
напълно) зависи от финансовите пазари.  За 
да оживее финансовата система се натискат с 
финансови ботуши национални икономически 
системи и се мачка политическата воля 
на национални правителства. А ако някое 
правителство посмее да оспори диктата на 
финансовата система, веднага започва отлив 
на капитали  и скоро то се принуждава да 
осъзнае жестоката реалност.  Суверенитета на 
националните държави започва полека да се 
разрушава.  Добре е да го знаете това, докато 
припиликващите неолиберални „големи“, 
„още по-големи“  „велики“ и „най-велики от 
топ 100“ икономисти ви проглушават ушите, 
че всичко е наред. 

Фигура 25.  Тук трябваше да има снимка 
на Сорос. Но има снимка на един много 
по-голям майстор. Ако се сетите, кой е 
този, имате капацитет да се оправяте с 
парите. Ако ли не, не се притеснявайте – 

доста хора в татковината съм питал, кой е 
този и никой не е познал. А като им кажа 
името – подскачат до небесата. Интересно, 
а? Хайде, понапрегнете се – ще останете 
доволни като решите загадката. 

Централните банки се страхуват най-
много от нестабилност на националната 
валута – тоест от резките изменения на 
нейната стойност спрямо другите валути.  Но 
вследствие на действията на финансовите 
спекуланти такова изменение и оттук 
нестабилност може да възникне неочаквано. 
Хич и не си правете илюзии, че не може.  
Заради тази възможност за спекулации 
международните финансови спекуланти 
със зъби и нокти се бореха срещу Бретън-
Уудската система с нейните регулации на 
финансовите пазари, като тръбяха, че веднага 
щом се установят плаващи курсове, валутните 
нестабилности ще намалеят. Нищо подобно, 
стана точно обратното и спекулантите 
добре знаеха, че ще стане точно така. Днес 
централните банки трябва да отбиват все по-
мощни спекулативни атаки срещу техните 
валути. Атаката обикновено почва със 
слух, че са налице проблеми при валутата. 
Достатъчно е 5% от крупните търговци на 
пазара да повярват и да продадат наличието 
си от съответната валута и милиарди единици 
се изсипват на пазара. Стойността спрямо 
другите валути пада, ако няма кой да купи. А 
кой да купи – най-вече съответната централна 
банка.  Например през 1992 г. Бундесбанк 
похарчи 400 милиарда германски марки за да 
отблъсне една такава атака на американски 
спекуланти срещу германската марка. Въпреки 
това курсът на марката не можа да бъде съвсем 
опазен. От 1986 г общите валутни резерви на 
всички централни банки по света са по-малки 
от дневния обем на валутната търговия. 
Това означава, че не е далеч времето, когато 
спекуланти може да се опитат да атакуват 
масивно дори и американския долар.  От това 
са обезпокоени дори и валутните спекуланти. 
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Ето един цитат от Сорос – свободно плаващите 
обменни курсове са неизбежно нестабилни. 
Освен това съвкупността от нестабилности е 
такава, че може да сме фактически уверени 
във възможностите за отказ на системата 
от свободно плаващи курсове. А Сорос е 
умен. Той неслучайно поддържа армии от 
неолиберални „икономистчета“, които добре  
му служат, разбивайки препятствията пред 
глобалния капитал. 

Лошото е, че расте броя на финансистите, 
чиито растеж на доходите зависи от все 
по-голямата нестабилност на финансовата 
система. С други думи, има заинтересовани 
системата да става все по-нестабилна! Но кои 
пари отиват, за де се предотвратяват финансови 
крахове вследствие действията на тия алчни 
нещастници? Обществените пари, разбира 
се. И щом финансистите се радват, когато 
има неустойчивост, то финансовите кризи 
ще следват една след друга и същественият 
въпрос все повече ще е – кой е следващият? 
Хич и не си правете илюзии, че ще става 
нещо друго докато спекулативния финансов 
капитал укрепва и се увеличава. 

И тъй, като се запитате как се определя 
стойността на вашите пари, отговорът е – 
стойността на вашите пари се определя все 
повече от глобалните валутни пазари, на които 
99% от сделките са спекулативни.  И тъй като 
всичките ваши активи са свързани с някаква 
валута, то какво ще се случи с вашите активи 
в бъдеще зависи от това, какво ще се слумва 
с националната и другите валути.  И никакви 
вложения да не правите и да се държите парите 
в национална валута – все тая. Промените 
в статуса и дипектно влияят на вашите 
спестявания. А като имате вложения, вашите 
пари пак участват в глобалната финансова 
игра. А последствията от въртенето на 
рулетката на казино-капитализма са си за вас. 

Особености на съвременните пари

Паричните и по-общо финансовите 
системи по идея трябва да облекчават обмена 
между хората.   Освен тази, финансовите 
системи могат да имат и други задачи (и са 
имали такива други задачи) – от поддържане 
на авторитета на царя или боговете до служба 
на общи социални икономически интереси. 
Една от най-старите западни финансови 
системи доживяла до днес – английската е 
проектирана така, че да укрепва английската 
национална държава и да осъществява 
систематичното и конкурентноспособно 
развитие на английската тежка промишленост. 
И тази система днес има 4 особености, 
които характеризират и другите съвременни 
парични системи. А те са:

- Парите са свързани с националната 
държава (налице е национална валута)

- Парите са „празни” – те са създадени 
от нищо и нямат никакво обезпечение 
с ценни метали или други реални 
ценности

- Парите представляват банков дълг
- Парите са свързани с изплащане на 

лихви
Тези 4 особености са се появили с 

течение на времето. Националната държава 
се е появила преди около 250 години. 
Дотогава повечето пари са били частни и 
са били издавани от царе и други частни 
лица. Въвеждането на национална валута е 
мощен източник за създаване на национално 
съзнание. Общата валута създава тънки 
граници между нас, които я използваме и 
тях, които не я използват.  Ами еврото – ще 
попитате. Ами и то така – една негова важна 
цел е да се създаде унифицирано европейско 
съзнание – фиг. 26.
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Фигура 26. – Златно евро. Но като 
оставим златото, еврото има и за цел 
създаването на унифицирано европейско 
съзнание.  Трудна работа при наличието 
на дълга и славна история на доста от 
държавите в Еврозоната. 

Fiat Lux, Fiat Money

Фигура 27. Fiat Lux! – Да бъде светлина!

Защо парите са „празни”? – Ами това 
е свързано с отговора на въпроса – откъде 
идват парите?  Има две неща, които се 
създават от нищо – вселената и парите. Ама 
не се ли създават парите в печатниците на 
централните банки? НЕ!  Вашите пари са това, 
което е написано във вашата банкова сметка. 
Ако ви трябват налични, отивате в банката, 
там ви отписват тези пари от сметката и ви 
дават банкноти. Ами ако поискате повече 
отколкото имате на сметката – усмихват ви се 
любезно и ви обясняват, че могат да ви дадат 
толкова налични, колкото имате на сметката. 
Ако искате повече, ще ви обяснят, че трябва 
да вземете заем. 

По същия начин действа и централната 
банка – тя отпуска банкноти на банката, 
като ги отписва от сметката на банката. Ако 
на банката и трябват повече, отколкото и е 
сметката и тя трябва да вземе заем.  Тоест да 
влезе в дълг. И тъй решавате да вземете заем 
от 300 000 лева за да си купите къща. Да речем, 
че ви го дадат в банката. Дадат означава, 
че записват 300 000 лева на вашата сметка. 
Хоп и парите възникнаха от нищо. Обаче 
трябва да се внимава – ново възникналите 
пари трябва да имат обезпечение и да речем 
обезпечението е някаква ваша собственост 
– например правите ипотека на къщата.  
Купувате къщата, а продавачът внася парите в 
банката, където записват тоз актив в банковата 
му сметка. И тъй насреща на книжните пари 
стои дълг и една британска парламентарна 
комисия дава такава дефиниция – „Книжните 
пари са част от националния дълг, по който 
не се плащат никакви лихви”.  Този процес на 
създаване на парите от нищо се нарича „fiat”.  
Като се чудите защо, вижте кои са първите 
думи, произнесени от Господ в библията: 
“Fiat Lux” – да бъде светлина.  Тост Господ 
създал светлината от нищо. И с парите така. 
Само дето в ролята на Господ е банката. 

И още нещо – дълговите пари 
образуват своята стойност от съотношението 
между техния дефицит (недостатъчното им 
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количество) и тяхната полезност. С други 
думи – колкото по-малко и колкото са по-
полезни – толкова по-голяма стойност имат.  
Кой поддържа дефицита – ами централните 
банки, които се надпреварват да държат 
своята валута в дефицит спрямо количествата, 
изисквани от финансовите пазари.  Така вдигат 
стойността й. Затова централните банкери 
винаги ще ви се мръщят когато ги накарате 
да напечатат повече от официалната валута.  
Защо ли употребяваш думата официалната 
г-н Витанов? Да не би да имаш нещо наум. 
Г-н Витанов винаги има нещо наум. Какво – 
ще видите по-долу в текста.  

Лихвите въртят света и същевременно го 
съсипват

Фигура 28. Ако си мислите, че 
лихвите са нещо дребно и безобидно, 
помислете си пак!

Сега няколко думи за лихвите – фиг. 
28, фиг. 29. Общо взето трите „книжни” 
религии – юдаизъм, християнство и ислям са 
против него. При юдаизма – лихви могат да се 
искат от другите, но не и от евреите. Коранът 
забранява – има специална сура в която се 
споменава, че Аллах хич не гледа с добро око 
на тая работа. При християнството е особено 
– на книга има доктрина срещу лихварството, 

но  на практика то се търпи, тъй като тази 
доктрина по същество не се прилага. 

Фигура 29.  Една книжка (най-
четената на запад след „Капиталът“ на 
Маркс),  която доста обсъжда лихвите.  Но 
класиката си е класика, а постните пици и 
пищенето на самозвани „топ“ икономисти 
– нещо съвсем друго.

Но каква е ролята на лихвите? Лихвите 
са като двуликият Янус:
- лихвите концентрират богатството – те се 
плащат от огромното болшинство от хората в 
полза на едно малцинство
- лихвите косвено стимулират конкуренцията 
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между участниците във финансовата система. 
Те стимулират съревнованието за пари, всеки 
иска да ги има в повече, но когато някои ги 
имат в повече, други ги нямат, появява се 
и се засилва конкуренцията и се намалява 
сътрудничеството и взаимопомощта.  Та 
когато банката ви дава заем, тя създава 
пари, колкото е заема, но не създава пари за 
лихвите. Банката ви праща да се конкурирате 
с другите членове на обществото и да 
получите необходимите пари да си платите 
лихвите. Ако не, ще ви отнемат дома, който 
сте ипотекирали. Та като плащате лихви по 
вашите кредити, вие изпразвате нечия сметка 
(волно или неволно).  
- те тласкат към икономически растеж (за 
да може човек да ги плаща) дори и когато 
икономиката е в застой. 
  Та значи, за да функционира системата 
на банковия дълг, трябва да се създават 
недостатъчно пари (колкото е главницата на 
дълга, но не и за покриване на лихвите па 
него), а хората да се вкарат в конкурентна 
борба за наличните пари и ако не успеят да 
съберат парите, да се накажат (с отнемане на 
ипотекирания дом например). Е някои хора 
успяват, други не успяват да си набавят парите 
за плащане на лихвите. Същото е и с банките. 
И те се конкурират и някои богатеят, а други 
банкрутират.  Затова финансовата система е 
доста чуплива. 

Фигура 30. Дарвин за приложението на 

социалния дарвинизъм към обществото

Ако погледнем от гледната точка на 
сложните биологични и социални системи, 
то конкурентната форма на поведение 
преобладава в младенческата възраст на 
тези системи.  В по-напреднала възраст, 
конкуренцията се балансира с активно 
сътрудничество. Видове, които не успяват да 
си сътрудничат с други, свързани с тях видове, 
просто изчезват. Тази поука трябва да си 
извадим и да се я помним, когато финансовите 
система хвърлят хората в яростна конкуренция 
– фиг. 30. Такива финансови системи трябва 
да се напаснат така, че да има баланс между 
конкуренция и сътрудничество. 

Та съвременната финансова система 
през заемите и свързаните с тях дългове 
задължава членовете на обществото да се 
конкурират помежду си за получаване на 
средства за съществуване. Който не успее, 
няма да съществува – тези идея за оцеляването 
на по-силния се считала за естествена при 
развитието на английската парична система 
и е налична там и в другите системи и до 
днес. С което искам да кажа, че паричните 
системи могат и да се изменят, стига да има 
достатъчно силни други идеи. Мисъл, която е 
съвсем в стил Ротшилд.  

Ако нищо обаче не се променя, то 
парите в следствие на конкуренцията ще се 
концентрират във все по-малко ръце. За да не 
стане това много бързо е необходимо да има 
растеж – на продукцията, на количеството 
пари и на населението, което да консумира 
все повече. Значи лихвите по принцип (какво 
става при конкретните условия в различните 
общества е тема за друг разговор!) тласкат 
обществените системи към  икономически и 
демографски растеж през конкуренцията.  За 
да стои всичко на едно място икономическият 
ръст трябва да е равен на лихвения процент. 
Ако не, обществото отива на зле. Обаче не 
стигаме ли вече границите на растежа? И 
изчерпването на природните ресурси не ни ли 
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води към криза? 

Фигура 31. Докъде е стигнала 
концентрацията на богатството

И накрая концентрацията на богатство 
– фиг. 31. Богатите дават заеми на бедните 
и чрез лихвите прибират повече пари, 
отколкото са дали. А за да има необходимите 
пари за обмен, голяма част от хората трябва 
да взимат заеми (или кредити, както е 
модерно – вземи кредит, живей сега, нали 
така. А кредитът има лихвичка).  Така има 
непрекъснато движение на пари през лихвите 
от 90% на населението към най-богатите 
10%.  И това движение е вследствие на 
системата – то не зависи от способностите 
или професионализма на участниците в 
нея. Способен, ама беден – плащаш. Богат и 
колкото си щеш тъп, ама получаваш.  А иначе 
неолибералите ви пропищяват ушите, че ако 
си способен и професионалист, ще направиш 
пари и даже нагло питат – като си толкова 
умен, де са ти парите. Да, ама не, системата 
е така направена, че не е достатъчно да си 
способен и умен, за да имаш пари. Трябва и 
да си роден както трябва или да си попаднал 
където трябва – да речем добре задомена 
манекенка. И с неолибералните притчи за 
свободата и американската мечта – дотук.  
И с приказките, че усилващият се поток 
повдига всички лодки – пак дотук. Доста от 
лодките потъват при усилването на потока. И 

за да не потънат, трябва регулация. Държавна 
регулация. У-уууупс!

И така – от тази гледна точка, бедността 
е да се лишат хората от възможността 
да плащат.  И това става през лихвите. 
И като противодействие навсякъде има 
програми, които да противодействат на 
преразпределението на доходите към най-
богатите.  Например – прогресивен данък. 
Ама по-добре плосък данък, ще ви каканиже 
някой „пратен на летен квалификационен 
курс“ на запад напълно невидим за истинските 
учени и наука „крупен модерен неолиберален 
български икономист“, настанен на нечия 
хранилка. Ха познайте чии интереси защитава 
този някой. Ако сте достатъчно богат – 
вашите. Ами ако не сте?

И така, докъдето е стигнал светът днес, 
в голяма степен е дело и на трите механизма, 
свързани с лихвите – конкуренцията, 
концентрацията на богатство и потребността 
от непрекъснат икономически растеж.  И 
доброто и лошото се дължи доста на тези 
механизми. Но може ли да се коригира 
системата с акъл и без революции така, 
че отрицателните черти на сегашните 
парични и финансови системи да се намалят 
силни или да изчезнат. Може, ама надали. 
В информационните времена настъпват 
промени в парично-кредитните системи – 
появяват се нови валути, които работейки 
заедно с националната могат да създават ново 
финансово и социално богатство, което де се 
разпределя по-справедливо. Могат де, но едно 
е да може, а друго е да стане. Но нека отделим 
няколко думи за новите възможности.

Светът на киберпарите – пълен с 
възможности и с още повече опасности
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Фигура 32. Модерните времена 
откриват нови възможности пред 
финансовите системи.

От доста време информацията е най-
необходимият ресурс в сложната система, 
в която влизат икономиката и останалите 
структури на обществото. Времето в 
което живеем, често се нарича време на 
информацията,  а обществата и техните 
икономики се наричат общества и икономики, 
основани на знанието (не се заблуждавайте, 
нашата икономика не е такава. Ако беше 
такава, вместо чалгаджийки и дебеловрати 
мутри на почит щяха да са учените от БАН).  И 
тъй като най-старата информационна система 
на света е финансовата (дори писмеността 
била изобретена за  записване на финансовите 
сделки) то в кибер времената финансовите 
системи отново излязоха на почит и на преден 
план –фиг. 32.  И в тях ще настъпват големи 
изменения и ще се появяват нови видове пари.  
 Информацията е пряко свързана 
с властта.  А пък структурата на властта 
в една система се прави за това, за да 
контролира определени ограничени ресурси.  
След физическата сила, земята, полезните 
изкопаеми, металите и енергията, в днешните 
времена идва момент да се изгради структура 
на властта за контрол на информацията.

Информацията обаче има една 

особеност – човек  я владее и след като я 
продаде. Ако ви продам яйце за 20 стотинки, 
то след сделката аз не владея вече яйцето. С 
информацията не е така. И да ви я продам, след 
сделката информацията я знаете както вие, 
така и аз.  Иначе казано стоката информация 
след сделката се владее както от вас, така и от 
мене.  

Фигура 33. Информацията  се процежда 
през комуникационните канали, даже и те 
да са добре защитени срещу изтичане на 
информация. 

Информацията има и друго свойство 
– да се процежда през комуникационните 
канали – фиг. 33. А комуникационните 
канали растат с голяма скорост и колкото 
повече стават, толкова повече информацията 
има възможност да се процежда през тях. А 
колкото повече информацията се процежда, 
толкова повече хора я научават, тоест владеят 
и толкова по-неефикасни са изкуствените 
препятствия пред разпространението и – 
такива като държавна и търговска тайна, 
права върху интелектуална собственост 
и др. С други думи без мощна цензура на 
информационните канали, информацията ще 
си се процежда през тях. И усилията да се 
спира това ще са обречени на неуспех.

В процеса на използването и 
информацията се попълва, допълва и така 
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нараства по обем и може да се стигне до 
информационно претоварване.  Ниските 
разходи за получаване на информация в кибер 
пространството правят страните в търговските 
сделки да са доста по-информирани и доста 
по-добре да си знаят интереса, откъдето 
и доста по-добре за себе си да се опитат 
да договорят съответната сделка.  И тъй, 
икономиката, основана на информацията, 
добива нови свойства. Такава икономика 
започва и да се дематериализира (в смисъл, 
че все-повече стават нематериалните неща, 
продаващи се на пазара).  Дори в цената на 
материалните стоки, които тази икономика 
произвежда се включват разходи за научни 
изследвания, проектантска дейност, реклама 
и др. Тези услуги могат да се разпръснат 
по целия свят и резултатите от тях да се 
получават по комуникационните канали.  
Това силно затруднява контрола, облагането с 
данъци, регулацията на дейности и т.н. 

Фигура 34. Предупреждение от едни хора, 
дето си разбират от работата. 

Обаче, ако си мислите, че след 
като обществото е залято от информация, 
то е станало по-съвършено, по – добро, 
ескспоатацията е намаляла  и т.н., много се 
лъжете.  Всичко зависи от това кой използва 
информацията, за какво я използва и колко 
интелигентно а използва – фиг. 34.  При 
материалните ресурси, достъп до ключовите 
ресурси имат малко хора и се развиват властови 
йерархии, основани на контрола над тези 

ресурси (търговски пътища, оръжия и т.н.), 
йерархии на влияние, основани на контрал над 
знанието, особено над засекретеното знание, 
йерархии на привилегии, базирани на владеене 
на особено ценни ресурси, политически 
йерархии, основани на географско положение, 
класови йерархии, основани на владеене 
на собственост и т.н. Наличието на ресурса 
информация и възможността за широкото 
му разпространение чрез модерните 
комуникационни канали сериозно може да 
разбута доста от тези йерархии (затова в 
по-изостаналите общества като нашето има 
доста съпротива срещу масивното навлизане 
на информационните технологии – я гледайте 
електронното правителство откога се влачи, 
влачи и все го няма. Че как ще го има – нали 
ще разбута нечии смрадливи, но удобни 
бърложки).  Информационният ресурс 
може да противодейства на концентрацията 
на богатство като широко разпространява 
информация за възможностите за 
натрупването му, и може да способства за 
стимулиране на многообразието, тъй като 
е доста по-трудно информирани хора да се 
подведат под общ знаменател. 

И сега, след достата думи за благата 
на информационната епоха, нека се върнем 
към парите. Едно от първите неща, които 
навлязоха в информационния свят, бяха 
парите – голяма част от вашите пари са 
в някаква сметка, която е електронна – 
намира се в паметта на някакъв компютър. 
Системите за електронни разплащания вече 
са ежедневие – например често, като пътувам 
в чужбина, заедно със самолетния билет 
си правя и електронна резервация за хотел 
през интернет. И информационният свят 
внася изменения и във финансовите система 
(откъдето следва, че ни чакат и съществени 
обществени промени).

Киберпространството е идеална среда 
за поява и действие и на нови видове пари. 
И банките отдавна са усетили и използват 
предимствата на интернета. Те днес не се 
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занимават толкова много със събиране на 
депозити и даване кредити на предприятия, 
а доста съществена част от дейността им е 
свързана с „финансовите услуги” – кредитни 
карти, търговия с валута, търговия с акции и 
други ценни книжа, основани върху акциите. 
Започват да се появяват и нови неща като 
открити финанси – потребителите държат 
капиталите си в мрежата, а не  във  формата 
на някаква национална валута. Това е добре 
– бързо могат да се движат и да придобиват 
форма на национална валута, но е и зле – 
някой може да контролира файла с вашата 
сметка и дори да го изтрие. 

Технологичните промени, които оказват 
най-радикално влияние върху обществото са 
тези, които променят инструментите, с които 
хорото осъществяват взаимоотношенията 
помежду си. Такива са били писмеността 
или телефонът.  А ключовият инструмент 
за материално общуване с другите хора 
за нас са парите. Понеже непрекъснато ви 
облъчват с панагерици за „вечния и блестящ“ 
неолиберален капитализъм, аз винаги, като 
пиша за обществени системи, си позволявам 
да ви обръщам внимание на това, че и 
капитализмът, като всичко друго, се променя. 
Та като погледнем откъм финансовите 
системи, капитализмът е система, която 
използва течащите на пазарите потоци пари, 
за да разпределя ресурси между хората, при 
което парите са не само средство, но и цел на 
обмена между хората. Така, че променяйки 
природата на парите в информационните 
времена, последствията за капитализма може 
да са много сериозни. 
 
Как, използвайки еволюцията на парите 
да се опитаме да решаваме проблема с 
безработицата.

Липсата на 
пари е източник 
на всички злини.

        

             Джорд Бърнард Шоу

Трябва де сме наясно, че безработицата 
расте все с по-бързо темпо, а в допълнение 
и характеристиките на процеса се променят. 
А опитите да се сдържа безработицата с 
класически средства са все по-неуспешни. 
Липсата на работа, казва Кейнс, по същество 
е липса на пари.  Ами тогава, може ли да се 
борим с безработицата по друг, нетрадиционен 
начин, чрез създаване на допълнителни пари? 
Допълнителни пари означава допълнителни 
към националната валута.  

Но за да видим как действа това, трябва 
да разграничим работата от труда. Работата 
е  нещо, което трябва да бъде изпълнено 
срещу получаване на пари. Трудът е  дейност 
в полза на някого (например за себе си, при 
което човек може да изпита и удоволствие 
и удовлетвореност).  Та работата си е част 
от труда. А някои щастливци имат работни 
места, които им позволяват да работят за 
душата.  Безсмислената работа може да 
разболее човека, а смислената даже укрепва 
здравето му. 

И сега обратно към Кейнс -дефицитът 
на работни места по същество е дефицит 
на пари – няма достатъчно на брой работни 
места, за които някой да плаща. Добре де, 
защо тогава де не се създаде достатъчно 
количество допълнителни пари, в допълнение 
към националната валута, с което количество 
пари да се заплащат тези допълнителни 
работни места – щото смислена работа по 
света има достатъчно?  Нали схващате – не ви 
казвам да печатате пари и да ги раздавате ей 
така, а ви казвам, че срещу тези допълнителни 
пари трябва да има някакво покритие, 
резултат от труда. Пък от допълнителните 
пари – всекиму според труда. Туй последното 
е от една дебела книга, която българските 
студенти по икономика вече не изучават. Е, в 
Харвард я изучават много подробно. Затова 
Харвард произвежда господари, държащи на 
каишка и хранещи на хранилка кучета, които 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 114

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

58

трябва да олайват всеки, който казва, че има 
и други интереси, освен тези на господаря. 
Ама, чакай сега г-н Витанов, ти  за кучета ли 
ни говориш, или ... за нещо друго. За кучетата 
ви говоря, за кучетата, вЕрвайте ми.

Та от кучетата, обратно към 
безработните. Днес безработицата не е вече 
само проблем на работника, тя е проблем и 
на специалиста с висше образование. И този 
проблем не се появява само по време на 
икономически кризи, той е вече е перманентен. 
И безработицата по света си расте – все 
повече хора са безработни.  А пък развитието 
на информационните технологии води до 
възможност за реинженеринг (их каква дума, 
а!) на дадена фирма – броя на работниците 
намалява и те се заменят от компютърно 
управляеми машини.  Реинженерингът само 
на големите фирми води до около 2 милиона 
съкратени на година – чувате как борсите 
ръкопляскат на босовете на големите фирми, 
които казват че ще съкратят десетина хиляди 
човека от персонала. Реинженеринг правят 
хората. 

А тези съкращения не са като едно 
време, когато е било така – съкратят те 
като приходите на фирмата намалеят, па 
те наемат пак, когато времената станат по-
добри.  При реинженерига е друго – който 
бъде съкратен, си тръгва и то завинаги. В 
допълнение фирмите използват различни 
методики да намаляват разходите за труд – 
използване на временни работници (по зле 
платени от постоянните), изнасяне работни 
места в страни с по-ниска заплата (но с 
достатъчна съвкупност от условия, наречена 
добра бизнес среда, каквато у нас няма) и 
т.н. на всичко отгоре 2% от работниците 
са достатъчни, за да произвеждат стоките, 
които биха удовлетворили търсенето на 
населението. Ами какво да правят останалите 
98% от работниците? Да ходят в сферата на 
услугите? Или какво? Щото безработният 
няма потреблението на работника и растежа 
на безработицата свива потреблението, което 

води до още по-голяма безработица. 
И тъй развитието на обществото (с 

днешната форма на капитализъм) върви и 
по спиралата на безработицата: Най-напред 
безработицата изключва хората от съществени 
икономически процеси и изостря проблема 
им за осигуряване на физическото им 
съществуване. Част от засегнатите реагират 
с насилие. На това насилие голяма част от 
обществото реагира със страх. Обществото 
почва да се дестабилизира и политическата 
поляризация расте. Инвестициите намаляват 
и се купуват все по-малко стоки. И от това 
безработицата расте и хората се изключват 
от съществени икономически процеси. 
Спиралата си е спирала. 

И как да се справим с това? Неолиберали 
са ясни – правителството изобщо не трябва 
да се занимава с проблема, всеки сам да се 
оправя на свободния пазар, пък който оцелее, 
оцелее.  И тихичко пускат в обръщение 
идеите, че виновни за безработицата са меките 
наказателни закони или пък малцинствата.  И 
докъде води това? Все се чудя как беше да 
живей на немски. А сетих се – хайл! Що ли го 
написах точно тук? Де да знам, ама вие може 
и да се сетите за тънкия намек.
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Фигура 35. За неолибералите „Капиталът“ 
е Евангелието на Ада. За практичните 
бизнесмени обаче, „Капиталът“ е източник 
на брилянтни идеи. 

От другата страна се чуват призиви 
за съкращаване на работна седмица 
и за увеличаване на данъците за 
високотехнологичните индустрии, от които 
да се заплаща за разкриване на нови работни 
места.  Тъй де, ама какви ще са тез работни 
места – за унило метящи чистачи по улиците 
или направо държавните пари да се раздават 
като социални помощи? А в дебелата книга 
пише – всекиму според труда. Коя беше 
тая дебела книга, бе г-н Витанов, дай и ние 
да я прочетем. Ами ето заглавието и – Das 
Kapital, пък от кого е, ще се сетите сами. 
Понеже от неолибералния курник веднага ще 
почне кудкудечене, да кажа – заглавието на 
тази книга е „Капиталът“, а не „Социалът“. 
Няма как да разберете капитализма, ако 
не сте я разбрали. Иначе ще си останете на 
ниво курник – Хайек и свободата, свободата, 
свободата и пак свободата и после глад, глад, 
глад и накрая – хайл!  Ами след това? – и след 
това има – как беше, чакам да ми теглят ножа 
и да вземат мойта кожа. След което в песента 
следват звуци на едно животно (не от курника 
а от кошарата в съседство). Така, че четете, за 
да не ви правят на будали. 

Хайде сега няколко идеи  от съвсем друг 
вид. Работа има доста по света, но за да я 
захване, всеки чака пари. Нали така, какви са 
оплакванията – няма пари в тази работа, карат 
ме да работя без пари и т.н. Ами няма пари – 
по-горе ви обясних, че за да работи системата, 
трябва да има дефицит на пари. Ами като 
системата зацикля - създайте допълнителни 
пари към националната, действащи в 
рамките на региона или държавата, които 
да задвижат дейности, които удовлетворяват 
обществени или индивидуални потребности 
(и не използвайте лихва). Нека досегашната 
икономика, работеща с дефицитната 

национална валута си действа, а в допълнение 
към нея да има, а в допълнение към нея да 
има кооперативи, които се разплащат с 
допълнителните пари, за всички дейности, 
които хората биха искали да се заплащат с 
допълнителните пари.  И тъй хората могат да 
получават работа за подобряване на живота в 
обществата и заплата в локалните пари. И пак 
да кажа -  ако с това многообразие от пари 
се действа внимателно и се спазва принципа 
– всекиму според труда, то проблема с 
безработицата може да почне да се решава, 
защото   повече труд ще почне да се превръща 
в работа.

И нещо интересно – ако не го направим 
ние глобалните корпорации ще го направят 
и вече го правят със  собствените  си 
частни валути. Но корпорациите мислят в 
стил господар, а не в стил олайващо куче, 
правещо това, за да не му вземат копанката 
копанката (която господарите пълнят).  Нека 
традиционната икономика произвежда си 
икономически капитал, а допълнителната 
икономика, основана на допълнителните 
пари произвежда и социален капитал. Нека 
и допълнителната икономика е основана на 
принципа на максимизацията на печалбата 
капитала (защо не и  на социалния капитал).

Вместо заключение

Туй добре, г-н Витанов, ама кажи ни, 
как на практика да го направим това?  Ето 
казвам ви – следващата статия от този цикъл 
статии, които пиша, ще бъде посветена на 
допълнителните пари и ще обсъдим как може 
да се направи система, която да функционира 
без лихви и икономика, която да функционира 
без инфлация. Ще кажете, че ви говоря за 
някакви утопии. Преди обаче да продължите 
да мислите в тази посока, обърнете внимание 
на факта, че около 2000 общини в целия свят 
издават собствена валута, независима от 
съответната национална валута. Над 100 от 
тези общини са в САЩ.

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 116

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

58

Фигура 36. Още малко за Кейнс и парите. 
Като четете този цитат, навярно ви стана 
все по- ясно защо неолибералите реват 
бясно срещу този класик на икономиката.

Никога не забравяйте, че парите по 
същество са доверие, което живее и умира в 
човешкия ум. И всичките парични системи 
се състоят от механизми, действащи с една 
единствена цел – да запазят това доверие. 
Върху това доверие се градят цивилизациите, 
липсата на това доверие води до техния 
крах. Но щом това е така, какво ни пречи да 
направим системата така, че тя да е удобна 
и за обикновения човек? – фиг. 36.  Народът 
добре го е казал, какво пречи на първо място 
– акълът. Акълът ни е друг, драги читатели – 
неолиберален. И докато е така, ще чакате да 
дойдат с ножа и да вземат ваща кожа.  И ако 
си мислите, че ще ви се размине – да знаете – 
засечки тука няма.

И още за нещо обещавам да напиша. Когато 
излагах горните идеи на фестивала на науката 
на 11 май, един от слушателите ми каза, че не 
мога едновременно да говоря за Кейнс и за 

Ерхард, щото Ерхард бил неолиберал. Ерхард 
е прочутият западногермански икономически 
министър, вдигнал на крака западна Германия 
след Втората световна война.  Насред Бретън-
Уудската система, създадена и от Кейнс. 
Какъв неолиберализъм, какви 5 лева?  Та в 
следваща статия ще поговоря за идеите на 
Ерхард от книгата му „Богатство за всички“ 
(много неолиберално заглавие нали? Или 
май пак мирише на Кейнс! Ще я видим ние 
тая работа, как тъй бащата на социалната 
пазарна икономика, хайде пак с главни букви 
– СОЦИАЛНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, 
тука го изкарват неолиберал. ) Но те са си 
такива – ще ви кажат как Пиночет поканил 
неолибералите в Чили, но няма да ви кажат, 
че същия този Пиночет като ги видял колко 
струват, им бил шута и ги изгонил. 

На фестивала на науката доста хора ме 
помолиха да им дам допълнителна литература 
за Кейнс, тъй като се оказа, че или не са 
чували за него или само са чували името. 
Това е чудовищен позор  за  доминиращата 
част от българския елит – неолибералите. 
Да крият, да не говорят за Кейнс и мощното 
неокейнсианско течение в икономиката. И за 
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да стане ясен позорът им, вижте фиг. 37.

Фигура 37. Кои са големите три 
имена в икономиката. Прочетохте ли ги 
? Майко мила, а?  Е какво очаквате от 
тежки некадърници, които отричат двете 
от тях, а третия го споменават с половин 
уста, защото и той засенчва техните 
псевдоикономически „гурута“, чиито идеи 
тотално изгърмяха както в света, така и 
в България (нали още не сте забравили 
„гения“ с постната пица и неговите 
„велики“ дела?)

 Ама той Кейнс, там, държавната 
намеса, абе не знаем какво беше точно, 
ама правителството да вземало парите на 
„честните“ частници и на свободния човек, 
който трябвало да работи за себе си. Такива 
неща ще чуете от неолибералните юнаци. 
Само че те никак не са наясно с Кейнс.  Кейнс 
е бил реалист и е знаел, че правителствата 
могат да предприемат както добри, така 
и лоши мерки по отношение на парите 

на хората  - виж фиг. 38.  Затова, тъй както 
свободния пазар подлежи на регулация, на 
регулация следва да подлежи и дейността на 
правителството. 

Фигура. 38 За Кейнс  и „любовта“ му към 
правителството. Ако не ви бях казал, 
че този цитат е от Кейнс и бях накарал 
нашенските неолиберални „икономисти“ 
да познаят от кого е, щяха да се надвикват 
дали е от Хайек, фон Мизес, Шумпетер..

 А че правителствата може да правят 
глупости и в сферата на международните 
дела, Кейнс показва в книгата на фиг. 39, 
където експлицитно пише (през 1919 г!), че 
репарациите, които се налагат на Германия, 
са непосилни за нея и че Версайската система 
няма да стабилизира Европа, а ще я руинира. 
Пророчески редове, сбъднали се само 20 
години по-късно. 
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Фигура 39. Защо Пол Волкер препоръчва 
тази книга на всеки сериозен студент, 
занимаващ се с изучаване на световните 
дела? Ами защото в тази книга, писана в 
1919 г. Кейнс, гражданин на победилата 
във войната Британска империя, пише, 
че условията на мира са непосилни за 
Германия и че този мир ще руинира 
Европа. Но е нямало кой да слуша насред 
еуфорията на победителите.  Книгата е 
блестящ пример как един квалифициран 
човек и по-мъдър от пълчища напомадени 
и облечени във фракове политици, залети 
с тонове брилянтин по косата и с дълги 
цилиндри, които да прикриват липсата 
на достатъчно интелектуален капацитет в 
главите им. 

Между другото Кейнс е бил член 
на делегацията на Великобритания 
за Версайската конференция, член на 
делегацията на Великобритания в Бретън-
Уудс и автор на плана за редуциране на 
дълга на Великобритания след втората 

световна война от 250%  до 50% от БВП. Кое 
неолиберално „гуру“ може да се похвали с 
такъв опит ? Никое, разбира се. Затова не се 
чудете на фиг. 40

Фиг. 40.  Идеите на Кейнс днес. Няма какво 
да добавя към надписа във фигурата.

Нека завърша препоръките за това, какво де 
се чете с двете книги, показани на фиг. 41.
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Фигура 41.  Две от многобройните книги, 
посветени на Кейнс. Честно казано, срамота 
е за тази държава, че аз, математикът, 
трябва да популяризирам Кейнс. Това 
показва, че в българската икономическа и 
управленска мисъл виреят тежки зарази, 
които трябва да бъдат незабавно лекувани. 
Иначе ще си останем неолибералният 
бантустан на Европейския съюз. 

Като завърших тази статия, изборите 
бяха минали и неолибералните „експерти“ 
отново напъплиха телевизионните канали. 
Честно казано, чудя се, дали не плащат на 
телевизиите, за да ги излъчват. Защото когато 
едни идеи пропадат отново и отново, само 
силата на парите може да накара някой да ги 
продължава да ги разпространява. Силата на 

нечии пари, които обаче имат интерес да се 
умножават и за сметка на неинформирания 
българин.

Нека да завърша така. Казвал съм го 
много пъти, но ще го напиша пак – колкото 
пъти идеите на икономиста Хайек са били 
прилагани на практика, толкова пъти се е 
стигало до кризи, катастрофи и провали. 
Дано сте го схванали това, след като на 
собствения ви гръб 3 години и половина се 
упражнява страстният почитател на Хайек 
Симеон Дянков.  Та не се чудете на голямата 
криза, в която се намираме. А как да излезем 
от нея? – ще попитате. Има само един 
начин – чрез здрава конкурентна икономика, 
основана на знанието. Основана на знанието 
ли казах? Ами докато мачкате и плюете БАН, 
докато псувате българските учени и ви прави 
кеф те да мизерстват, докато се подигравате 
на  големите държавни университети с 
традиции, никаква икономика на знанието 
няма да построите. И ще стоите бедни. Ще ви 
се да ми кажете, че не съм прав? Че нали вече 
24 години по неолибералному ми доказвате, 
че не съм прав. А народът и държавата все 
повече   затъват в блатото. Докога да ви чакам, 
о гурута на „невидимата ръка на свободния 
пазар“. Още 500 години ли? Не, няма да чакам 
повече. Заключението е просто и ясно – вие 
се провалихте, защото икономическите ви 
идеи и неолибералната ви идеология  нищо не 
струват за българските условия (а и не само за 
тях). И ако народът  се върже да ви следва още, 
го чакат още по-големи кризи, катастрофи 
и провали. Друг подход е нужен тука. 
Подход, който разглежда народа като армия, 
отстояваща интересите си на полетата на 
глобализацията. А не подход, които разглежда 
народа като стадо овце, годни за стрижене, 
за месо и за продажба срещу комисионна на 
защитаващи интересите на чужди народи. 
Те, тия чужденци правилно си защитават 
интересите и интересите на собствените си 
народи. Защото не са продажници.
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Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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