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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
- Ние от Сдружение „Форум На-
ука“  имаме спечелен проект 
“Българска Наука в действие“. 
- Ние отново четем!
- „Психологическа интервенция 
и превенция на конфликта при 
съчетаване на семейния и про-
фесионалния живот”
- Космически предизвикател-
ства
- Нощ на музеите и галериите - 
гр. Пловдив, 20-21.09. 2013 г.
- Есенен античен фестивал в 
град Пловдив
- Сдружение “Форум Наука” взе 
участие в проекта „Различните 
лица на европейската култура”  

32  ИСТОРИЯ 
- Трагедия и слава 1913г.
- Пощенски марки от 1913 г. за 
Балканските войни

64 БИОЛОГИЯ
- Климатични промени: Дисба-
ланса ще бъде норма в расти-
телните съобщества в бъдеще.
- Пеперудите сфинксове използ-
ват ултразвук в защита от при-
лепите. 

- Най-редкият кит в света е ви-
дян за първи път.
- Алелопатията – Елемент от об-
щата стратегия за борба срещу 
плевелите.

86 ТЕХНОЛОГИИ
- Разпределено информационно 
обслужване и защита на лични-
те данни

100  ФИЗИКА
- Домашни фотоволтаични сис-
теми за физици

115АСТРОНОМИЯ
- Успешно изстрелване! Автома-
тичната лунна станция LADEE 
вече е на път към Луната!
- Марсоходът „Кюриосити“ за-
сне слънчево затъмнение от по-
върхността на Марс!

120 ХУМАНИТАРИСТИКА
- Още за парите и хората(проф. 
Николай К. Витанов)
- Национално представително 
изследване на баланса Между 
работа и семейство

ADMIN@NAUKA.BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Българска Наука

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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592. 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)



 http://nauka.bg 10

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

59

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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Книгата изследва т.нар. „на-
родна история” в светлината 
на концепцията за колектив-

ната памет. Проследено е нейното 
конструиране и функциониране от 
периода на национално и държавно 
формиране до наши дни и ролята й 

на „автентично”, „предавано от по-
коление на поколение вековно зна-
ние”, според романтичната визия 
на ХІХ в. за „народния дух”. Основ-
ни проблемни кръгове са взаимо-
действието между устно и писмено, 
институционално и локално, нау-
чен дискурс – популярна книжни-
на – фолклорна наративизация. 
Конкретният анализиран матери-
ал са „преданията” или (псевдо)
историческите разкази за битки-
те и гибелта на цар Иван Шишман 
и тези за родното място и гроба на 
преподобни Паисий Хилендарски в 
района на Самоковско. Проследен 
е механизмът на конструиране на 
„преданията” от края на ХІХ в. до 
днес, чрез непрекъснатия диалог 
между устно/фолклорно/локално 
познание и печатно слово – преса, 
краеведски издания, научна и по-
пулярна книжнина. Анализирана 
е вариативността на наративите в 
различни исторически и идеоло-
гически контексти и приписваната 
им роля на „автентично” познание 
и първоизточник в изграждането и 
утвърждаването на локалната иден-
тичност.

Народната история между 
устност и писменост
Цветелина Димитрова

www.baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1044
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Новото издание на енцикло-
педията „Българска народ-
на медицина“ представя из-

черпателно и в систематизиран вид 
в 1098 статии огромния масив от 
разпръснати данни за народноме-
дицинския опит. В основата му е за-

легнала идеята за обредния харак-
тер на традиционномедицинската 
дейност. Информацията за предста-
вяните лица, предмети и явления 
от кръга на „медицинския“ обред е 
извлечена от 1043 извора за българ-
ската традиционна медицина: от 
старобългарските писмени памет-
ници през ръкописните лекарстве-
ници от Възраждането до архивни-
те източници и печатните издания 
на текстове по темата от най-ново 
време, включително теренни на-
блюдения на авторите на статиите. 
Статиите представят факти и съби-
тия от традиционната култура по 
цялото българско етническо прос-
транство: Добруджа, Мизия, За-
падните покрайнини, Македония, 
Тракия, сред малоазийските, банат-
ските, бесарабските българи.

Българска народна медицина 
Енциклопедия
Редакционна колегия

www.baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=992
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=992
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Под редакцията на ст.н.с. 
Магдалина Станчева, спе-
циалист по антична и сред-

новековна археология, известна с 
прозвището „главен археолог на 
София“, от 1979 г. до 1991 г. делегат 
на България, член и вицепрезидент 
на Комитета за световно наслед-

ство. Издател е Българска академия 
на науките, научноинформационен 
център „Българска енциклопедия“.
Представителното издание e на бъл-
гарски и английски език. Включва 
отделни статии за девет български 
ценности, включени в списъка на 
световното културно и природно 
наследство, съставен по инициа-
тива на ЮНЕСКО. Обектите са Ка-
занлъшката гробница, Свещар-
ската гробница, Несебър – стария 
град, Мадарския конник, Боянската 
църква, Скалните църкви край село 
Иваново, Рилския манастир, на-
ционалния парк „Пирин“ и резер-
вата „Сребърна“. В края на книгата 
е публикуван списък на лични, гео-
графски имена и термини.

„Световното наследство на 
България“
Под редакцията на ст.н.с. Магдалина Станчева

www.baspress.com

http://www.book.store.bg/p84445/svetovnoto-nasledstvo-na-bylgaria-world-heritage-of-bulgaria.html
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Идеята на проекта е да се проу-
чат и популяризират институ-
ции в България, занимаващи 

се с наука, техните дейности и проек-
ти, както и отделни български учени, 
работещи върху важни научни про-
блеми и постигнали важни резултати. 
В рамките на проекта ние от Сдруже-
ние „Форум Наука“ ще осъществим 
контакти с поредица такива институ-
ции, ще проведем срещи на място с 
техните ръководители и научни еки-
пи, ще заснемем интервюта и репорта-
жи, ще напишем статии, придружени 
с фотографии и видео материал. Съ-
браните материали след съответната 
обработка ще се публикуват в елек-
тронното списание „Българска Нау-
ка” - http://nauka.bg, което е собстве-
ност на Сдружението. От най-добрите 
материали ще се създаде електронен 
сборник, който, както и списанието, 
ще се изтегля безплатно. Планираме 
също да проведем в края на проекта 
публична дискусия – конференция по 
проблеми, свързани с формулирането 
на публичните политики за развитие-
то на науката в България, с участието 
на представители на научни и уни-
верситетски среди, НПО, държавни 
институции, студенти и докторанти и 

всички, проявяващи интерес към те-
мата. Ще се напечата сборник с всич-
ки публикации и  доклади от конфе-
ренцията, а също така - и материали, 
свързани с проекта и най-значимите 
моменти от проведените дейности в 
проекта.

Много бихме се радвали ако вашата 
научна работа и научната институция 
влезе в сборника. 
Ще е чудесно ако работим заедно за 
популяризирането на науката и науч-
ните работници в България.

Дейностите и целите на проекта може 
да намерите в прикачения файл или 
на съответните линкове:

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15492

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15497

Петър Теодосиев -  0885811386

БГ Наука

НАУКА
Ние от Сдружение „Форум Наука“  
имаме спечелен проект “Българска 
Наука в действие“. 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15492
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15497
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http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=145
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Сдружение „Щастливо 
дете” и електронното 
списание „Българска На-

ука” разработи проект в сфе-
рата на неформалното обра-
зование с цел разширяване и 
обогатяване знанията на мла-
дежи в неравностойно положе-
ние и по-конкретно на незрящи.
 
Проекта „Почети ми“ http://readme.
nauka.bg – имаше огромен успех и 
надмина всички очаквания и плану-
вани резултати.
 
Идеята на този проект „Прочети ми“ е 
да разширим дейностите, които започ-
нахме с проекта „Почети ми“ http://
readme.nauka.bg още преди година. 
Проектът среща голямо одобрение и 
постоянно имаме запитвания за още 
материали.

 Основна част от проекта е участници-
те и доброволците към него да проче-
тат на глас и запишат статии, съобра-
зени с учебния материал и подходящи 
за младежи от 16 до 18 годишна въз-
раст.
 
Материалите ще се обработят от учас-
тниците в проекта чрез техниката, 
която е закупена вече по проект „По-
чети ми“ http://readme.nauka.bg за 
реализацията му.
 
По време на проекта се предвижда 
също така да бъде подготвен за изда-
ване и отпечатване два дайджеста спе-
циално създадени за младежите в не-
равностойно положение, включващи 
най-интересните и най-високо оцене-
ни материали. Това ще бъдат два спе-
циално създадени броя на списание 
„Българска Наука“

Ние отново четем!
НАУКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15605
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 www.nauka.bg – като всеки брой ще се 
изчете от доброволци и запише на CD. 
Два броя по 500* бройки + два различ-
ни CD-та по 500* бройки. Предвиде-
ли сме по три месеца работа за всеки 
един брой, за да имаме време за под-
готовка, прочит, редакция и разпрос-
транение. Разпространението ще ста-
не лесно и бързо с вече осъществените 
контакти по предния проект „Почети 
ми“ http://readme.nauka.bg .
 
Проектът е насочен към подпомагане 
на децата и младежите с увредено зре-

ние, сираци и младежи в неравностой-
но положение като, чрез улесняване 
на достъпа им до подбраните матери-
али, целим приобщаването им към не-
формалното образование, запознава-
нето им с научна и научно-популярна 
литература, и в крайна сметка подпо-
магане на образованието и интеграци-
ята им.
 
*Бройките не са окончателни, тъй като 
финансовата част на проекта е съкра-
тена с 500 евро.

Ние отново четем!
НАУКА

Свържете се с нас:
admin@nauka.bg
petar@nauka.bg
rosen@nauka.bg

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15605
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Конференцията ще се проведе в 
рамките на проект BG051PO001-
7.0.01-0099-C0001 Транснацио-

нално сътрудничество за развитие на 
услуга за малките и средни предпри-
ятия „Психологическа интервенция и 
превенция на конфликта при съчета-
ването на семейния и професионалния 
живот”, Приоритетна ос 7: ТРАНСНА-
ЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛ-
НО СЪТРУДНИЧЕСТВО, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ 
ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, с бе-
нифициент ИИНЧ-БАН www.iphs.eu 
и партньори Институт по психология 
– Румънска академия www.ipsihologie.
ro. и Сдружение „Българска асоциация 
за управление на хора” www.bhrmda.
bg. Проектът се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресур-
си”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз.
 
Участниците в Международна конфе-
ренция „Психологическа интервенция 

и превенция на конфликта при съче-
таване на семейния и професионал-
ния живот” ще имат възможност:
- да представят резултатите от свои на-
учни и практически насочени изслед-
вания, свързани със следните теми:
•        съчетаване на семейния и профе-
сионалния живот
•        баланс семейство-работа
•        конфликт семейство-работа
•   положителното и/или отрицателно 
влиянието на семейния и професио-
налния живот върху личността
•        стратегии за успешно справяне с 
конфликта семейство-работа
- да публикуват подготвения за пред-
ставяне от тях доклад в Сборник с до-
клади от Международна конференция 
„Психологическа интервенция и пре-
венция на конфликта при съчетаване 
на семейния и професионалния жи-
вот”
- да установят контакт и учени и пра-
ктици, работещи по темата за съчета-
ването на семейния и професионал-
ния живот
- да се запознаят с резултатите от на-

НАУКА

Международна конференция
„Психологическа интервенция и превенция 
на конфликта при съчетаване на семейния 
и професионалния живот”

19-20 септември 2013г.
във Венус Конферентен Център

София, бул. Княз Александър Дондуков 9
(вход откъм ул. Бачо Киро)
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ционално представително изследване 
на проблемите при съчетаването на 
семейния и професионалния живот, 
проведено в България по проекта, как-
то и с изследване по темата, осъщест-
вено в Румъния
- да се информират за дейността на 
Консултативен център за интервен-
ция и превенция на конфликта при 
съчетаване на семейния и професио-
налния живот, създаден по проекта
- да получат Практически наръчник за 
психологическа интервенция и пре-
венция на конфликта при съчетава-
нето на семейния и професионалния 
живот, отпечатан по проекта
 Изисквания към участниците в Меж-
дународна конференция „Психоло-
гическа интервенция и превенция на 
конфликта при съчетаване на семей-
ния и професионалния живот”:
- до 1 септември 2013г. е задължи-
телният за всички участници срок за 
изпращане на заявка за участие и на 
пълния текст на подготвения за пред-
ставяне доклад (на български или ан-
глийски език), оформен от автора за 
печат в Сборник с доклади от Меж-
дународна конференция „Психоло-
гическа интервенция и превенция на 
конфликта при съчетаване на семей-
ния и професионалния живот” (моля, 
попълвайте приложената на прикачен 
файл заявка за участие и следвайте по-
сочените изисквания за публикуване) 
– Участници, които изпратят пълния 
текст на своите доклади след 1 сеп-
тември 2013г. няма да могат да вземат 
участие в Международната конферен-
ция, нито да бъдат включени в сбор-
ника.

- формат на представяните доклади – 
PowerPoint презентация (на български 
или английски език)
- времетраене на представяните до-
клади – 15 минути

Участието в Международна конферен-
ция „Психологическа интервенция и 
превенция на конфликта при съчета-
ване на семейния и професионалния 
живот” е безплатно.

Представяните доклади, оформени за 
печат от автора, ще бъдат отпечата-
ни безплатно в Сборник с доклади от 
Международна конференция „Психо-
логическа интервенция и превенция 
на конфликта при съчетаване на се-
мейния и професионалния живот”.
Лице за контакт и изпращане на заяв-
ка за участие и на пълния текст на под-
готвения за представяне доклад (на 
български или английски език), офор-
мен от автора за печат в Сборник с до-
клади от Международна конференция 
„Психологическа интервенция и пре-
венция на конфликта при съчетаване 
на семейния и професионалния жи-
вот” – д-р Стойка Калчева: GSM 0892 
36 7880, e-mail skalcheva2003@yahoo.
com

Информацията за семинара е дос-
тъпна и на интернет страницата на 
ИИНЧ-БАН:
http://www.iphs.eu/n/index.php/
sabitiya/2013-05-08-11-34-54

За записване: 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15490

НАУКА
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Чувстваш ли, че имаш 
нужда от по-голямо 
предизвикателство?

 
Готов ли си да напуснеш зоната си на 
комфорт и да участваш в създаването 
на технологични решения, които ще 
се използват извън границите на Зе-
мята?
 
Искаш ли да реализираш своите сме-
ли идеи под менторството на водещи 
световни специалисти?
 
Обичаш ли да работиш?
 
А можеш ли да работиш в екип?
 
Ако си отговорил положително на гор-
ните въпроси, владееш добре англий-
ски език и си на възраст до 28 години, 
значи си подходящият кандидат за 
четвъртото поредно издание на воде-
щата космическа образователна про-
грама “Space Challenges”.
 
Кандидатстването става през линка 
“Join our challenge”  на 
http://www.spaceedu.net/ 
 
Директен линк: 

http://spaceedu.squarespace.com/join_
challenge/

 

Краен срок: 10 септември 
2013

 Очакваме те!
 
Екипът на „Космически предизвика-
телства“

Космически предизвикателства

НАУКА
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„Нощта на музеите“ се про-
вежда за първи път в го-
лям мащаб в България на 

30.09.2005 г. в Пловдив. Ежегодно 
събитие от тогава, „Нощ на музеите и 
галериите - Пловдив“ става емблема-
тична за културните събития в Бъл-
гария с широката културна програма, 
голямата посещаемост, привличането 
на млада аудитория, положителния 
заряд и добрата организация. 
През осемте години на провеждане на 
събитието се спазва разделението на 
програмата в три направления: Музеи 
и галерии, Култура и клуб, Град и пуб-
лични пространства. 
Нощта на музеите и галериите - Плов-
див е емблематично събитие за града, 
което се провежда по време на Есен-
ния салон на изкуствата и Есенния 
технически панаир. Всяка година се 
включват различни арт-пространства, 
институции, културни организации, 
паралелно с традиционните участни-
ци - музеите и галериите. 
За втори пореден път в своята история 
„Нощ на музеите и галериите - Плов-
див“ ще се проведе в два дни - на 20 
и 21 септември (петък и събота). Този 
път жителите и гостите на Пловдив ще 
имат възможността да посетят повече 
от 70 събития.
Програмата „Музеи и галерии“ ще се 
проведе на 20 септември (петък), кога-

то ще се представят специално проду-
цираните за фестивала проекти на 25 
частни и регионални музеи и галерии.
В програма „Култура и клуб“ ще участ-
ват 22 културни институти, книжар-
ници, неформални арт пространства и 
клубове, които ще могат да бъдат по-
сетени на 21 септември (събота).
И в двата фестивални дни ще бъдат 
реализирани 18 проекта от програма-
та „Град и публични пространства“ на 
различни места из Пловдив.
Основната програма и в двете вечери е 
отворена от 19:00 до 01:00 ч. през но-
щта, а от 16:00 до 20:00 ч. в двата дни 
ще бъде представена детската програ-
ма на „Нощта“ в част от локациите на 
събитието.
Инфо пунктът на Нощта тази годи-
на отново е разположен на ул. „Ста-
нислав Доспевски“ (срещу ГХГ) и ще 
предлага информация за събитието от 
16 до 21 септември. За архитектурното 
решение на пункта са поканени група-
та млади архитекти от Пловдив - „Сту-
дио 8“.
Деветата „Нощ на музеите и галериите 
- Пловдив“ има нова визия и лого, раз-
работени от студио Пункт, базирани 
на „вглеждането“ и „разглеждането“ 
от посетителите по време на „Нощта“.
http://www.night.bg/bg/
http://night.bg/12/bg/program/
http://www.night.bg/blog/

Нощ на музеите и галериите - 
гр. Пловдив, 20-21.09. 2013 г.

НАУКА
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На 13, 14 и 15 септември 2013 г. 
Сдружение за антични и сред-
новековни реконструкции 

„Сила“ - град Пловдив ще представи 
на гражданите и гостите на града ни 
eсенен античен фестивал.

Мероприятието се провежда в парт-
ньорство с Община Пловдив и ОП „Ту-
ризъм“. Ще участват членове на сдру-
жението от Пловдив и страната, както 
- и независими реанактори (възстано-
вчици). За първи път гости на фести-
вала са XIII Gemina - римски легион от 
град Алба Юлия, Румъния.

През трите дни ще можете да види-
те римски и тракийски религиозни и 
бойни ритуали, гладиаторски битки, 
демонстрации на въоръжение, антич-
на мода, ораторски речи и епиграми, 
римски театър, пазар на роби и други 
интересни неща.

Фестивалът ще премине и през трите 
дни на Римския стадион от 18:00 до 
21:00 часа. През първия и втория ден 
се предвиждат и шествия по главната 
улица.
Сдружение за антични и средновеков-
ни реконструкции „Сила“ - град Плов-
див кани всички, които проявяват ин-
терес към древната история на нашите 
земи, да присъстват.

Можете да се присъедините към съби-
тието във фейсбук:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/680606755301908/

Есенен античен фестивал в 
град Пловдив

НАУКА
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В края на юни и началото на юли 
тази година в малко градче 
на полския бряг на Балтийско 

море: Владиславово, се проведе проек-
тът „Различните лица на европейската 
култура” (Different Faces of European 
Culture). Проектът е част от европей-
ската програма „Младежта в действие” 
и е един от многобройните младежки 
обмени, които се извършват по нея. В 
него взеха участие български и полски 
младежи на възраст от 17 до 28 годи-
ни. От всяка страна взеха участие по 12 
човека. Проектът продължи 8 дена и 
имаше за цел да запознае участниците 
с практиките в журналистическата и 
филмовата дейност.  За целта бяха ор-
ганизирани различни дейности. 
Участниците имаха възможност да се 
срещнат и работят със специалисти от 
съответните области: Рафал Лепкоф-

ски – оператор; и Кристиян Сагола – 
известен журналист и радио водещ. От 
тях те получиха насоки за работата си 
в двете направления, и които им пре-
дадоха технически знания като работа 
с камера – заснемането на различни 
планове, преминаването от един план 
в друг и т.н., както и работа с програ-
ма за видео обработване. Тези умения 
участниците успяха да приложат в от-
разяването на едно от най-важните 
събития за града: присъждането на 
звезди от Алеята на звездите във Вла-
диславово. Алеята на звездите е свое-
образна алея на славата на най-голе-
мите звезди на спорта в Полша.  Това 
са различни олимпийски състезатели 
и световни шампиони. Участниците 
не само имаха възможност да посетят 
церемонията по откриване на 5 нови 
звезди на алеята, но и взеха интер-

НАУКА

Сдружение “Форум Наука” взе 
участие в проекта „Различните лица 
на европейската култура” - Полша
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вюта от хора като Януш Павловски – 
носител на сребърен медал по джудо 
в категория до 65 кг на олимпийски-
те игри в Сеул през 1988г.; Кристина 
Хойновска-Лискевич – първата жена, 
която прави самостоятелно около-
светско пътешествие по вода; Пьотър 
Малаховски – носител на сребърен 
медал по хвърляне на диск на летни-
те олимпийски игри през 2008; Анита 
Влодарчик –рекордьор по хвърляне 
на чук ; и Томаш Майевски – двоен 
олимпийски шампион по тласканене 
на гюлле. Освен срещи със звездите, 
участниците посетиха и празничните 
игри след церемонията, на които има-
ха възможност да видят шампионите 
в действие.
Друга дейност, която засягаше жур-
налистическите практики, бе срещата 
на младежите с кметът на Владисла-
вово Гражина Церн и директорът на 
обществените услуги Томаш К. От 
тях участниците научиха за пробле-

мите, които вълнуват гражданите на 
Владиславово и развитието на гра-
да, както и за местните етноси, една 
от които е тази на кашубите.  Основ-
ните проблеми на града са, очаквано, 
икономически: инвестиции, туризъм 
и инфраструктура. За разлика от бъл-
гарското Черноморие, полското Бал-
тийско море може да посреща туристи 
само през 2 месеца в годината, което 
предопределя икономическата обста-
новка в региона. 
Друга цел на проекта беше развива-
нето на способностите на участниците 
за заснемане на филм. Те имаха въз-
можност да научат повече за писането 
на сценарий. В резултат, участниците, 
разделени на смесени групи, трябва-
ше да заснемат късометражни фил-
ми, които след това представиха едни 
пред други и обсъдиха със своите мен-
тори какви подобрения биха могли да 
приложат върху тях. Друга дейност, 
засягаща обогатяването на кинема-

НАУКА
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тографската култура на участниците, 
беше запознаването им с представи-
телни филми от двете страни, които 
участниците обсъдиха. От българска 
страна беше представен филмът „Пис-
мо до Америка”, а от полска – „В тъм-
нина” (In Darkness) – филм за истори-
ята на един човек, който спасява евреи 
от своя град по време на Втората све-
товна война.

Освен основните дейности по проек-
та, участниците имаха възможност да 
споделят особености на собствената си 
култура и да научат повече за чуждата. 
За тази цел беше отредена специална 
културна вечер, в която представите-
лите от двете страни показаха типич-
ни ястия, танци и музика и споделиха 
интересни факти за държавите и на-
родите си.

НАУКА

http://www.imdb.com/title/tt1417075/
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През времето, което не беше заето с 
основните дейности на проекта, учас-
тниците имаха възможност да обико-
лят близките до Владиславово градове 
и забележителности. Така те успяха да 
посетят Гданск – морската столица на 
Полша; Сопот, където се намира най-
дългият дървен кей в Европа  - Моло 
(което на полски означава именно 
кей); пристанището на Владиславово 
и морският фар в Розевие. През един 
от дните те също успяха да направят 
колоездачна разходка по полуостров 
Хел. Освен разходки в околностите, 

момчетата в проекта организираха и 
футболна среща между отборите от 
българска и полска страна, което до-
несе допълнителни възможности за 
опознаване и забавление.
Проектът беше завършен със сборен 
филм от различните фото и филмо-
ви материали, направени от участни-
ците, както и с направата на фейсбук 
страница на проекта, на която могат 
да бъдат видяни някои от филмите, 
заснети от участниците, и снимки от 
проекта.

 текст: Милена Бербенкова

НАУКА

https://www.facebook.com/DifferentOfEuropeanCulture?fref=ts
https://www.facebook.com/DifferentOfEuropeanCulture?fref=ts
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Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

http://1912.nauka.bg/
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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов

http://1912.nauka.bg/
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Причини за войната

На 17 май (30 май по нов стил) 
1913 година е подписан Лон-
донският мирен договор. С 

него е сложен край на победоносната 
Балканска война по време на която 
Османската империя е разгромена от 
армиите на Балканския съюз. Според 
мирния договор Високата порта тряб-
ва да отстъпи всички свои балкански 
територии на запад от линията Мидия 
– Енос (с изключение на Албания). 
Проблемът е, че Лондонският мирен 
договор не определя коя територия 
чие владение ще бъде. Така се пораж-
дат сериозни противоречия между 
България, която е изнесла цялата те-
жест на войната и има решаващ при-
нос за разгрома на османската армия, 
и нейните съюзници Сърбия и Гър-
ция, които имат желание да заграбят 
възможно най-голяма част от населе-
ната предимно с българи географска 

област Македония. 

Трябва да се знае, че между Бъл-
гария и Сърбия е имало ясна договор-
ка за разпределението на всички осво-
бодени територии, но Кралство Сър-
бия нарушава подписаните през 1912 
година спогодби и решава да действа 
на принципа на фактическата окупа-
ция и да заграби всички територии, в 
които се намира сръбската армия към 
края на Балканската война. Договоре-
ностите с Гърция са отчетени още по 
време на Първата Балканската война 
като твърде опасни и проблематични, 
тъй като териториалният въпрос изоб-
що не е засегнат и гръцката армия се 
чувства в правото си да заграби колко-
то може повече от земите в Беломор-
ска Македония. 

 В интерес на истината трябва да 
се каже, че Сърбия и Гърция започват 
да се подготвят за бъдещ удар срещу 

ИСТОРИЯ
Трагедия и слава

1913 
 Антоан Тонев

Радослав Тодоров



 http://nauka.bg 33

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

59

България още по време на Първата 
Балканска война. През февруари 1913 
година сърбите решават да преразгле-
дат договора си с България и да при-
съединят всички земи, окупирани до-
тогава от сръбските войски. За да улес-
нят тези си амбиции те се договарят с 
гърците като им заявяват, че Солун 
при всички положения трябва да оста-
не след войната в гръцки ръце. 
 
 Още в края на месец април сърби 
и гърци струпват войските си в спор-
ните територии и започват да действат 
твърде застрашително спрямо бълга-
рите, като на места се случват „инци-
денти” при които сръбски или гръцки 
войници екзекутират цивилно бъл-
гарско население. Кланетата зачестя-
ват с наближаване на подписването 

на Лондонския мирен договор и по-
казват, че сърби и гърци се опитват да 
извършат целенасочен геноцид срещу 
българското население, което смятат 
за заплаха с оглед осъществяването на 
агресивните им и несправедливи пла-
нове за заграбването на Македония. 
Около 2/15� май се появяват инфор-
мации за тайна договореност между 
Сърбия и Гърция срещу България и 
българското правителство и висшето 
командване трябва да вземат реше-
ние дали да се предислоцират войски-
те от Одринска Тракия на запад, за да 
се защитим от евентуална агресия на 
очевидно бившите съюзници. На 6/19 
май официално е сключен съюз меж-
ду Сърбия и Гърция, който е придру-
жен и от военна конвенция. Този съюз 
очевидно е насочен против България 
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и целта му е да гарантира осъществя-
ването на несправедливите искания 
на довчерашните ни съюзници. 
 
 Наред с проблемите между Бъл-
гария и нейните съюзници, възниква и 
сериозен проблем между Царството и 
северната ни съседка – Румъния. Още 
преди началото на Първата Балканска 
война, Румъния иска при евентуална 
победа на Балканския съюз да полу-
чи от България компенсация в Добру-
джа, за да се запази балансът на сили-
те. Румъния не се интересува от факта, 
че в Южна Добруджа няма румънско 
население и че това е една изконна 
българска територия. За северната ни 
съседка е от значение единствено въз-
можността да сложи ръка върху една 
богата и плодородна територия. Бъл-
гария предлага корекции на граница-
та и дори отстъпва град Силистра, но 

не е склонна да отстъпи на Румъния 
цяла Южна Добруджа и то в дните, в 
които победоносната българска армия 
громи османските войски. Румъния не 
е доволна от българските отстъпки и 
започва сериозно да се подготвя за во-
енно решаване на въпроса при удобна 
ситуация, т.е. ако България се въвлече 
във война с бившите си съюзници.

Великите сили също изиграват 
своята роля при нагнетяване на напре-
жението в дните около и след подпис-
ването на Лондонския мирен договор, 
като оставят довчерашните съюзници 
на България безнаказано да наруша-
ват подписаните договорености. Тук 
най-сериозна е отговорността на Ру-
сия, която според сключените преди 
началото на Балканската война дого-
вори е трябвало да играе ролята на ар-
битър при евентуални териториални 
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спорове между Царство България и 
Кралство Сърбия. Руският император 
така и не се намесва решително и не 
изпълнява ролята си на арбитър, като 
предлага освен Русия, Англия и Фран-
ция също да се намесят като арбитри и 
така цялото Съглашение да реши спор-
ните въпроси, което ясно показва же-
лание за ревизия на договорите между 
България и Сърбия. Скоро двулична-
та позиция на страните от Антантата 
води до ескалация на напрежението и 
в крайна сметка е една от причините 
за началото на Междусъюзническата 
война.  От друга страна, Германия и 
Австро-Унгария са заинтересовани от 
конфликт на Балканите, който да раз-
клати позициите на Антантата в реги-
она и да даде възможност да се привле-
че някоя от балканските държави към 
Централните сили.  По тази причина 
двете държави не се намесват пряко и 

категорично в подкрепа на справедли-
вите български искания да се прило-
жат на практика постигнатите преди 
войната договорености.

 Така се стига до ескалация на на-
прежението на Балканите и на 26 май 
руският император Николай II пре-
дупреждава българи и сърби, че кой-
то започне братоубийствената война, 
той ще е отговорен пред Русия и пред 
„славянството”. Междувременно,  от 
1 юни в България на власт идва ново 
правителство начело със Стоян Да-
нев. То продължава политиката на 
неотстъпчивост към несправедливите 
сръбски и гръцки искания и се опит-
ва всячески да накара балканските ни 
съюзници да спазят договореностите 
от 1912 година. В тези бурни дни Сър-
бия успява да спечели подкрепата на 
Черна гора, която е неудовлетворена 
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от постигнатото в Балканската война 
и решава при евентуален конфликт да 
усили позициите си, основно в Ново-
пазарския санджак.  По същото време 
става ясно, че Османската империя не 
е демобилизирала войската си, а на-
против, започва ново съсредоточаване 
на бойни ефективи в близост до бъл-
гарската граница. Това предизвиква 
опасения в София, но Правителството 
се ограничава единствено до постъпки 
пред Великите сили, които трябвало 
да гарантират, че османците ще спа-
зят Лондонския мирен договор и няма 
да предприемат въоръжени дейст-
вия срещу Царството. Тази позиция е 
изключително наивна, особено след 
като е станало ясно, че Великите сили 
не желаят да разрешат балканските 
проблеми в полза на България. Скоро 
всички преговори се провалят, Русия 
окончателно отказва да изпълни спра-

ведливо ролята си на арбитър и бъл-
гарските политици и генерали реша-
ват, че след всички жертви и бляскави 
победи по време на Балканската вой-
на единственият начин да позволим 
на Сърбия, Гърция и Румъния да от-
къснат територии от плътта на майка 
България е с оръжие в ръка. Така ди-
пломацията се проваля, за да отстъпи 
място на армията.  

Състояние и разположение 
на армиите

 
Преди всичко трябва да отбе-

лежим, че Първата Балканска война 
свършва далеч по-бързо за Сърбия и 
за Гърция, отколкото за България.  За 
сърбите тя свършва общо взето с Би-
толската битка (4-5/17-18 ноември 
1912 г.), а за гърците – с обсадата и па-
дането на Янина (6 март 1913 г.).  От-
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делно от това, мобилизационното на-
прежение не е толкова високо колкото 
в България и не изтощава до такава 
степен икономиките им. Не на послед-
но място, в хода на войната сърби и 
гърци воюват срещу далеч по-скром-
ни османски части в Македония, вою-
ващи в условия на обкръжение, числе-
но превъзхождани,  атакувани от чети 
на ВМОРО в тила и страдащи от масо-
ви дезертьорства. Така че изтощение-
то на техните армии към началото на 
Втората Балканска война е незначи-
телно, а тепърва се извършват и нови 
рекрути в навечерието й.

В същото време българският 

войник изнася цялата тежест на вой-
ната на собствения си гръб на основ-
ния Тракийски фронт, където са съ-
средоточени по-голямата част от си-
лите на Османската империя и където 
се провеждат най-кръвопролитните 
сражения през войната. Цялата нация 
е изправена на бойна нога в продъл-
жение на 9 месеца. Войската е силно 
обезкървена и уморена.  Над 90% от 
войниците са обикновени селяни, кои-
то са оставили домовете, семействата 
и стопанствата си и вече искат да се 
върнат при тях.  Не само сред войни-
ците, но и сред офицерите се появяват 
настроения против Фердинандовото 
„Всичко или нищо”, така че ако трябва 
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да бъдат направени исканите отстъп-
ки на Сърбия и Гърция, да им ги дадат 
и да се свършва вече. Въпреки всичко 
командирите отчитат, че бойният дух 
на българските войски е на нужната 
висота и няма проблеми в отделните 
бойни части.
 

Докато българите воюват на из-
ток, сръбските и гръцките части имат 
достатъчно време да се настанят в така 
силно желаната географска област Ма-
кедония и да изградят удобни и силни 
отбранителни позиции срещу евенту-
ално бъдещо нападение от наша стра-
на. В навечерието на войната Бълга-
рия разполага с 5 армии. Всички те 
сравнително бързо са прехвърлени от 
Тракия на западните граници и раз-
положени на доста дълъг фронт - над 
500 км от Дунав до Егейско море.

Извършени са рекрути и в някои 
от новоосвободените територии в Ма-
кедония, Родопите и Тракия, с което 
общият брой на цялата армия дости-
га половин милион души. От тях око-
ло 360 000 бойци са разположени на 
първа бойна линия. Разположението 
на армиите е следното:
1-а армия (главнокомандващ - ген. Ку-
тинчев) – разположена от Видин до 
Берковица; 3-а армия (ген. Димитри-
ев) – около Цариброд и Трън; ново-
сформираната 5-а армия (ген. Тошев) 
– около Кюстендил и Радомир; 4-а ар-
мия (ген. Ковачев) – между Струмица и 
Щип; и 2-а армия (ген. Иванов) – меж-
ду Кавала и Дойран. Конната дивизия, 
останала сравнително безучастна в 
миналата война и този път е изолира-

на в най-северната част до Дунава да 
пази фланга на 1-ва армия, също така 
има и малка българска част изолирана 
в Солун. При това положение не оста-
ват никакви сериозни военни ефекти-
ви, които да бъдат разположени срещу 
Румъния и Османската империя. По 
този начин източната и северната ни 
граници са оставени съвсем оголени и 
без защита, с илюзорните надежди, че 
Русия и/или Австро-Унгария няма да 
позволят да бъдем нападнати по тези 
направления. 
 

Гръцката армия (върховен 
главнокомандващ – крал Константин, 
заел престола след като през март 1913 
година баща му е убит в Солун) е в със-
тав: 9 пехотни дивизии и 1 кавалерий-
ска, общо около 135 000 души. Цялата 
гръцка армия е съсредоточена срещу 
една – единствена българска, а имен-
но 2-а армия, разположена на север 
от Солун, която се състои от 3 пехотни 
дивизии, общо около 36 000 души, 20 
000 от които - новобранци.
 

Сръбската армия (ген. Радо-
мир Путник) успява да вдигне 348 
000 бойци за войната срещу българи-
те, част от тези сили първоначално са 
разположени и около все още нело-
кализираната албанска граница. Ген. 
Путник разделя армията на 4 опера-
тивни групи:
В Македония сръбските 1-а и 3-а армии 
формират най-мощната Южна група. 
1-а армия (главнокомандващ – принц 
Александър) е позиционирана севе-
розападно от Скопие. 3-а армия (ген. 
Янкович) – около Велес. Сръбската 
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2-а армия (ген. Степанович) съставя 
Централната група, в нея са същите 
тези войници, които доскоро са вою-
вали заедно с българите при Одрин, 
но сега се изправят срещу тях в района 
на Пирот. Северната група е съставе-
на от Тимошката армия (ген. Арачич).  
Западната група е съставена от около 
20 батальона и позиционирана около 
албанските планини.
 

Черна гора (главнокомандващ 
– крал Никола) се включва във война-
та срещу България с една пехотна ди-
визия в състав 12 802 души, които се 
бият заедно със сърбите. Една черно-
горска бригада се присъединява към 
сръбската 3-а армия, а другите две 
бригади – към 1-а армия.  Черногор-
ците реално нямат никакви спорове 
и конфронтации с България, но крал 
Никола решава да изпрати войски в 
подкрепа на сърбите в замяна на което 
впоследствие те да му отстъпят по-го-
ляма част от Новопазарския санджак, 
който да  се подели между двете дър-
жави.
 

Когато настъпва лятото на 1913 
г. сръбското разузнаване разбира, че 
българите вече концентрират основ-
ните си сили срещу тях. Ситуацията е 
такава, че сърбите вече държат спор-
ните територии и могат да бъдат си-
гурни, че българите ще нападнат пър-
ви. Те не се и опитват да изпреварят 
врага, а дори нарочно изчакват той да 
направи първата крачка, с което сам 
да постави върху себе си образа на ве-
роломен предател, нарушител на до-
говореностите и агресор. 

 
Българският план за войната 

против бившите съюзници предвиж-
да генерално настъпление на всички-
те 5 армии по фронта без достатъчно 
голяма яснота какво ще се прави по-
нататък. Идеята на Фердинанд е „да 
сплаши съюзниците и да ги направи 
по-отстъпчиви” с тази демонстрация 
на военна мощ. Като изключим тази 
безпочвена наивност, необходимост-
та от незабавни офанзивни действия е 
породена донякъде и от факта, че Со-
фия се намира само на 60 км от сръб-
ската граница със струпаните по нея 
сръбски войски и при задаващата се 
война е по-изгодно да атакуваме пър-
ви и да водим офанзивни действия от-
въд границата, отколкото дефанзивни 
зад нея и в опасна близост до столица-
та на Царството.

Пресеченият планински терен 
на Македония, Източна Сърбия и За-
падна България сериозно възпрепят-
ства бързото настъпление и комбини-
раните действия на войските. Не съ-
умяваме пренесем на този терен блес-
тящите военни операции, проведени 
няколко месеца по-рано в откритите 
равнини на Тракия.  Армиите са при-
нудени да се разпръснат и да действат 
изолирано една от друга между пла-
нинските била и речните котловини. 
Пътищата са малко и тесни, което за-
труднява линейното придвижване на 
войските. 1-а армия трябва да настъпи 
към Княжевац и към Пирот; 3-а армия 
– също към Пирот, в района на който 
да се съедини с частите на 1-а армия; 
новосформираната 5-а армия трябва 
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да играе ролята на ос между 1-а и 4-а 
армия и да прикрива фланговете им; 
4-а армия трябва да настъпи в района 
на Щип; 2-а армия трябва да атакува в 
Южна Македония в района на Гевгели 
и на Солун.

В крайна сметка трябва да се 
знае, че макар този план да е одобрен 
от Щаба на действащата армия, впо-
следствие висшето командване дори 
не се стреми да го изпълни така както 
е бил начертан.
 

Началото на войната

 Още на 12/25 юни в София са по-
лучени сигнали за сериозни стълкно-
вения между българи и сърби близо 
до Щип по поречието на река Злетов-
ска.  Българското правителство неза-
бавно предупреждава Русия, че това 
може да предизвика война и че трябва 
да се сложи край на сръбските изстъп-
ления над българското население, из-
вършвани пред очите на българските 
войници в близост до българските по-
зиции.  Два дни по-късно ген. Иванов 
изпраща известие за сериозни про-
блеми и с гърците, които очевидно се 
опитват да провокират българската 
армия. Тези действия на сърби и гър-
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ци могат лесно да се обяснят, тъй като 
двете държави се опитват да предста-
вят България като агресор и по тази 
причина всячески се стремят да пре-
дизвикат българите на фронта.

 На 15/28 юни ген. Михаил Савов 
издава заповед на 17/30 същия месец 
2-а и 4-а армии да предприемат офан-
зива, за да се покаже на бившите съ-
юзници мощта на българската армия. 
Сърбите това и чакат и просто поста-
вят дата на отдавна готовия Манифест 
за обявяване на война срещу Царство 
България. На 18 юни/1 юли българ-
ското правителство заповядва прекра-
тяване на военните действия, но вече е 
твърде късно, тъй като Сърбия и Гър-
ция са получили така дълго чакания 
повод и вече могат да започнат война 
против България.

Боевете при Брегалница
 

Най-важната позиция за отвою-
ването на окупираната от сърбите Ма-
кедония се заема от 4-а армия, сфор-
мирана през отминалата зима. Тя е 
разгърната под формата на арка, като 
Щип се намира на върха й. Това раз-
положение прави фланговете й уязви-
ми и създава добри условия за враже-
ски контраатаки, с които центърът й 
да бъде обхванат и разбит.

Първите сражения избухват на 
29-30 юни�, при сблъсъка на българ-
ската 4-а армия със сръбските 3-а и 1-а 
армии плюс черногорската дивизия в 
района на р. Злетовска. Първоначал-
но левият фланг на българската армия 

напредва и с тежки боеве достига Вар-
дар до село Удово.  Центърът на 4-а 
армия обаче не успява да напредне и 
като цяло настъпателният план в този 
участък се проваля.  Объркаността и 
нерешителността на София пропиля-
ват първоначалния успех на фланго-
вете.

Стихийното избухване на бое-
вете и общото положение на фрон-
товете внася хаос в българския щаб и 
разстройва плановете и подаването 
на командите. Така например, минис-
тър-председателят Стоян Данев изда-
ва заповед ген. Михаил Савов да спре 
бойните действия, като това става на 
1 юли.  В същият този ден генералът 
получава втора заповед от цар Фер-
динанд с точно обратното нареждане 
– атаката да продължи.  Настъпва мо-
мент на пълно объркване, в който ни-
кой не знае какво точно да прави. 

На 3 юли цар Фердинанд увол-
нява ген. Савов, обвинявайки го за 
провала на офанзивата. В същия ден 
генералът се оказва уволнен за втори 
път – сега от Правителството, което го 
обвинява, че е заповядал офанзивата. 
Твърде вероятно е уволнението на ген. 
Савов да е предизвикано от провала 
на войските му, които е трябвало да 
донесат бърза победа, въпреки тежка-
та и сложна ситуация на фронта.

На негово място като помощник-
главнокомандващ (фактически глав-
нокомандващ) е назначен команди-
рът на 3-а армия ген. Радко Димитри-
ев, който от е отявлен русофил. Този 
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ход представлява отчаян сигнал към 
Петербург с надеждата Русия да се на-
меси в събитията на страната на Бъл-
гария. Командването на 3-а армия пък 
е поверено на отколешния любимец 
на цар Фердинанд ген. Рачо Петров.

Всички прекъсвания на бойни-
те действия, противоречия в Щаба 
на действащата армия и промени-
те във висшето командване имат не 
просто объркващ, а направо парали-
зиращ ефект върху българските вой-
ски.  Особено неприятна изненада за 
войниците от 7-а пехотна дивизия на 
4-а армия е заповедта успешното им 
настъпление да спре и да се върнат на 
изходните си позиции.  Тази маневра 
не само пропилява шансовете ни за 
победа, но и създава реална опасност 
за самите войници, поради близостта 
на предните сръбски редици. Поради 
множеството проблеми във високите 
ешалони на държавната власт и воен-
ното командване, загубите ни в първи-
те няколко дни са тежки, а успехите – 
крайно незадоволителни.

Последвалите три дни на за-
тишие дават време на сърбите и гър-
ците да се възстановят от първона-
чалните български удари.  През това 
време обаче те не прекратяват огъня 
по българските позиции, въпреки ня-
кои опити на български офицери да 
им обяснят, че атаката е започнала в 
резултат на грешка.  Сърби и гърци 
дори си позволяват да нарушат основ-
ни военни правила и убиват неколци-
на български парламентьори с което 
разкриват истинската си хищническа 

природа.  Сред българските редици 
настава объркване, в следствие на кое-
то българската армия не успява бързо 
да възстанови първоначалния си ред 
и ритъм на действие. Една заблудена 
рота от 7-а дивизия дори е обкръжена 
и пленена от сърбите без бой.
 

Въпреки организационния хаос, 
първоначалните български атаки из-
тощават сериозно сръбската 3-а ар-
мия, поради което командващият я 
ген. Янкович моли главнокомандва-
щия ген. Радомир Путник да му раз-
реши оттегляне, но исканията му са 
отхвърлени. Путник заповядва на 3-а 
армия да се държи и да контраатакува. 
Когато българските атаки стихват на 1 
юли, сърбите преминават в контранас-
тъпление по цялата линия от Щип до 
Кочани и успешно изтласкват десния 
фланг на българската армия от р. Зле-
товска към р. Брегалница. Към 4 юли 
те вече са създали удобни условия да 
пробият българските позиции в бли-
зост до Горна Джумая (Благоевград). 
Ако това се случи, би означавало раз-
гром на 4-а армия и отрязване на 2-а 
армия, която воюва с гърците на юг. 
Такъв развой на военните действия би 
означавал край на войната и сериозно 
българско поражение.
 

Друг основен фактор за сръб-
ските успехи е мудността на 5-а армия 
или направо казано - пълното й без-
действие в северната част на фронта. 
Когато 4-а армия получава заповед за 
офанзива,  5-а армия не получава ка-
квато и да било заповед за действие. 
Ген. Тошев моли командването в Со-
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фия за разрешение да се придвижи с 
войските си към Македония в помощ 
на затруднената 4-а армия.  В София 
обаче цари пълно объркване след пър-
воначалните сблъсъци по фронта и 
пълна липса на някаква обща позиция 
по належащите въпроси, в резултат на 
което молбата му е отхвърлена.   На 
следващия ден неочаквано ген. Тошев 
получава исканото разрешение да ата-
кува.  Когато атаката започва, също 
толкова неочаквано пристига нова за-
повед – офанзивата да бъде прекрате-
на.  В резултат на цялата тази немар-
ливост от страна на Щаба, 5-а армия 
не успява решително да се включи в 
бойните действия и да облекчи поло-
жението на 4-а армия.  На 8 юли тя 
отстъпва от р. Брегалница и боевете 
стихват.  Загубите на 4-а армия са теж-
ки, общо около 20 000 души, тежки 
са и загубите на сърбите: над 16 000 
души, 3000 от които убити.  Докато 
текат боевете около р. Брегалница, на 
юг българските войски търпят загу-
би от многократно превъзхождащите 
ги като численост гръцки въоръжени 
сили.

Отстъплението на българ-
ската 2-а армия

 
Още от самото начало положе-

нието на 2-а армия (в състав 3 пехотни 
дивизии и то наскоро попълнени от 
новобранци) е особено тежко, защо-
то тя трябва да се изправи срещу поч-
ти цялата гръцка армия (9 пехотни и 
1 кавалерийска дивизия), които имат 
смазващо числено превъзходство над 
нея, в съотношение повече от 3:1. Ос-

вен всичко друго българската 2-а ар-
мия е разтеглена на твърде широк 
фронт от Вардар до Струма.   В този 
участък спорадичните сблъсъци и 
престрелки между български и гръцки 
войници започват още преди Първата 
Балканска война да е приключила и 
2-ра армия да бъде прехвърлена там 
от Одрин, т.е. дори когато все още сме 
били формално съюзници, като про-
вокациите от гръцка страна са едва ли 
не ежедневие.
 

На 26 юни 2-а армия получава 
заповед да унищожи разположените 
пред нея гръцки сили и да напредне 
към Солун, без командването да си 
дава някаква сметка, че това е далеч 
отвъд реалните възможности на 2-а 
армия, дори и ген. Иванов да разпола-
гаше с повече и по-опитни войници.  
Въобще, при планирането на общата 
стратегия на българския щаб ген. Са-
вов допуска много груба грешка като 
недооценява вражеските сили в този 
участък от фронта.  Гръцките войски 
незабавно предприемат контраатака, 
разгръщайки силите си в център и две 
крила.  Планът им предвижда  по-си-
лен натиск от страна на центъра и ля-
вото им крило, с цел да бъде отрязан 
пътя за отстъпление на българите към 
Струмица.  И накрая, левият гръцки 
фланг е трябвало да се съедини със 
сръбския десен фланг, което практи-
чески би отрязало достъпа на бълга-
рите до Македония.

Боевете започват на 30 юни по 
целия фронт.  Гръцките бойни кора-
би започват да гърмят по българските 
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позиции до залива Орфанос.  Десният 
фланг на българската армия е изтлас-
кан под масирания натиск на гръцката 
армия.  Разтеглена на фронт от близо 
200 км и под напора на многократно 
превъзхождащия я противник, 2-а ар-
мия започва да отстъпва организира-
но на североизток от Солун, както и на 
север към левия фланг на българската 
4-та армия при Струмица, отбранява-
ща се от контраатаките на сръбските 
войски и на свой ред нямаща възмож-
ност да окаже каквато и да било под-
крепа на 2-а армия.  Въпреки че бъл-
гарите предварително изграждат ста-
билни отбранителни позиции северно 
от Солун, съставени от траншеи със за-
маскирани по дължината им батареи 
с множество оръдия, включително и 

пленени турски, в крайна сметка при 
започналото всеобщо отстъпление се 
налага те просто да бъдат изоставени.

Ген. Иванов отбелязва, че 4 юли 
е кризисен ден за армията му, не тол-
кова заради материалните загуби, кол-
кото заради психологическите удари. 
Виждайки броя на прииждащия про-
тивник и разбрали, че помощ няма да 
дойде от никъде, войниците осъзна-
ват, че опасността да загубят е реална. 
В тази ситуация бойният дух не е на 
необходимата висота и единствен ва-
риант на този етап остава стратегиче-
ското отстъпление. Командването ре-
шава да потърси по-изгодна позиция, 
където гръцката армия да бъде съкру-
шена, след като веднъж е отслабена от 
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разтеглянето на комуникационните и 
снабдителните си линии. Самото из-
тегляне на север от Кукуш протича с 
чести и кръвопролитни сблъсъци на 
ариергардите, в които българите да-
ват тежки загуби – около 4000 уби-
ти и 2000 ранени.  Въпреки тежката 
ситуация и в тези мигове български-
ят войник демонстрира огромната си 
смелост и геройски защитава отстъп-
ващите свои братя с цената на живота 
си. По този  начин гръцката армия се 
сблъсква с един отчаян, но невероятно 
смел противник, които внушава рес-
пект и дори страх у гръцките войници 
и командири, въпреки несъмненото 
им числено превъзходство.

В този критичен момент, чак ко-
гато положението е на път да излезе от 
контрол, от София най-накрая се се-
щат да изпратят подкрепления, макар 
и скромни, на затруднената 2-а армия. 
Тези части обаче пристигат твърде 
късно и просто се присъединяват към 
всеобщото отстъпление на север. Тази 
маневра от своя страна започва да 
оголва левия фланг на 4-а армия и да 
я заставя на свой ред да отстъпва, за да 
предотврати възможността от сръбски 
обход и врязване на вражеските вой-
ски в просеката между двете армии.  
Това отстъпление започва все повече 
и повече да накланя везните в полза 
на нашите противници.
 

Претърпените загуби и изтласк-
ването на 2-а армия от гръцките вой-
ски се оказва най-сериозният неуспех 
за България във Втората Балканска 
война и най-големият успех на Гърция 

и за двете войни. При тези боеве гър-
ците взимат в плен около 6000 бъл-
гарски войници и 130 оръдия.  Но въ-
преки отчаяното си положение, бъл-
гарите не се дават без бой и всъщност 
цената на тази гръцка победа е доста 
сериозна – 8700 гръцки войници па-
дат на бойното поле северно от Солун.  
Независимо от тежкото си положение, 
2-а армия отстъпва организирано и 
запазва както бойния си ред, така и 
боеспособността си.  С изтеглянето й 
от Сяр и Драма обаче става ясно, че е 
дошъл краят на българските надежди 
за освобождаване на Егейска Маке-
дония. Бляновете на българските уп-
равляващи да сложим ръка на Солун, 
не само са една от причините за раз-
рив в българо-гръцкия съюз и то още 
преди Първата Балканска война да е 
започнала, но и довеждат до тежкото 
положение на 2-а армия и загубата на 
българските етнически територии се-
верно от града.
 
Българската „Вартоломеева 

нощ” в Солун
 

Това което провокира 2-а ар-
мия да атакува незабавно,  всъщност 
е  унищожаването на българския кон-
тингент в Солун от гръцките войски и 
установяването на пълен контрол над 
града от тях.  На 30 юни в Солун се на-
мира гръцката 2-а дивизия, заедно с 
около 2000 души критска жандарме-
рия. Българските сили останали там се 
състоят от един – единствен батальон 
(3-и, от 14-и Македонски полк), който 
попада в пълна изолация и е изпра-
вен срещу противник с тотално чис-
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лено превъзходство. Въпреки, че ген. 
Савов настоява да се изтеглят оттам 
поради неблагоприятното положение, 
Правителството в София настоява 
българските воини да останат в гра-
да, като един вид опит за изразяване и 
отстояване на българските претенции 
за Солун, без никой да се интересува 
от факта, че ако бъдат нападнати на 
българските военни няма да им оста-
не друг избор освен да се бият до край 
и геройски да загинат. Изключено е 
било контингентът ни в Солун да се 
надява на евентуална помощ от бази-
раната на североизток 2-а армия.

Българският батальон е напад-
нат веднага след като въоръженият 
конфликт между България и Гърция 
ескалира. В рамките на два дни – 30 
юни и 1 юли 1913 г. се завързва кръво-
пролитен сблъсък по улиците на гра-
да.  Българските части бързо свършват 
патроните си и нямайки възможност 
за презареждане продължават битка-
та с байонетите си в опит да изтласкат 
многобройния противник. В същото 
време гърците не се поколебават да 
използват артилерия срещу българи-
те без ни най-малко да държат сметка 
за това, че тя взима и много цивилни 
жертви, както и че води до множество 
разрушени сгради. В крайна сметка 
237 български бойци загиват в тази 
кратка битка, а над 200 са ранени.  Ос-
таналите живи са пленени от гръцките 
военни части.  По време и след схва-
тката гръцките войници пленяват и 
убиват значителна част от български-
те жители на Солун. Всички тези ге-
рои и мъченици загиват с ясното съз-

нание, че каузата им е справедлива и 
че макар и оставени сами срещу гръц-
ките военни, те изпълняват синовния 
си дълг към Майка България и към 
своите предци, завещали им българ-
ската кръв и българското национално 
самосъзнание.

Гръцките загуби по време на 
клането са незначителни – 18 убити 
и около 30 ранени. Това се дължи на 
коварната тактика на гърците, които 
удрят неочаквано и без предупрежде-
ние разпръснатите из града български 
бойци.  С кървавата баня в Солун и с 
изтласкването на 2-а армия на север, 
Гърция без особени усилия успява да 
сложи ръка върху всички спорни тери-
тории, а освен всичко друго се създа-
ват и благоприятни условия за нахлу-
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ване още по на север, включително и в 
старите предели на Царство България.
 

Българите в отстъпление и 
отбрана

 
В същото време положението на 

4-а армия в Македония продължава 
да бъде тежко и под напора на сръб-
ските армии тя е принудена да изоста-
ви първоначалния успех на войските 
от левия си фланг и да предприеме 
отстъпление по целия си фронт.  Така 
че около 7 юли ситуацията според ген. 
Димитриев е „съвсем близо до ката-
строфа”, поради което той заповядва и 
на двете армии да отстъпят до старите 
граници на България, за да прикри-
ят взаимно фланговете си.  Десният 
фланг на 2-а армия така или иначе е 
изтласкан след сблъсъците около Дой-
ран на 7 юли и е принуден да отстъпи. 
Същото правят и останалите части на 
армията, изтегляйки се по долината 
на Струма към Горна Джумая (Благо-
евград). В това време гърците влизат в 
Струмица, а след няколко дни (11 юли) 
се съединяват със сръбските войски в 
Македония.  Напредването им на се-
вер по долината на Струма продължа-
ва до 24 юли когато достигат Креснен-
ското дефиле и до там инерцията им 
свършва.  Оказва се, че това е макси-
малната дистанция, до която могат да 
се разтегнат снабдителните и комуни-
кационните им линии, а също така и 
че войската осезаемо се уморява както 
от постоянните сражения, така и от ус-
корения марш.
 

В другия участък на Южния те-

атър на бойните действия, гърците се 
справят доста добре и бързо напред-
ват.  На 11 юли гръцкият флот превзема 
пристанището на Кавала, а впослед-
ствие и целия град.  На 19 юли гърците 
влизат в Неврокоп и 2-а армия се връ-
ща на старата българска граница. На 
25 юли гръцкият флот превзема и Де-
деагач, с което българите окончателно 
са отрязани от Егейско море.
 

В центъра българската 5-а армия 
най-накрая получава адекватни запо-
веди и провежда успешни настъпател-
ни действия срещу сръбските сили в 
района на Кюстендил, но те така и не 
са доразвити поради разбиването и 
отстъплението на 2-а армия, както и 
заради големите затруднения на 4-а.  
Така въпреки успешното си напред-
ване,  5-а армия е принудена на 6 юли 
да се изтегли обратно на старата гра-
ница, за да пази района на Кюстендил 
и югозападните подстъпи към София.  
5-а армия заема отбранителна пози-
ция и остава на това място до края на 
войната.  Сръбската 1-а армия прави 
известни опити да пробие българска-
та отбрана, но те са осуетени без про-
блеми и положението в този участък 
на фронта остава статично. Нито там 
е съсредоточено някакво основно уси-
лие на сръбските удари, нито е необ-
ходимо там да стои цяла бездейства-
ща българска армия, чийто сили (или 
поне част от тях) можеха да помогнат 
на затруднените 2 армии на юг.
 

На север 3-а армия започва оф-
анзива на 7 юли, настъпвайки разде-
лена на две основни групи към Пирот 
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и в перспектива – към Ниш, с цел да 
прекъсне жп връзката със Скопие.  На-
стъплението на 3-а армия започва да 
застрашава Пирот, като същевремен-
но се появява реална опасност от се-
риозно разкъсване на сръбските връз-
ки и комуникации в района. В отговор 
на това ген. Путник спешно започва 
да прехвърля части от Южната група, 
които да отбраняват подстъпите към 
Пирот. Тези подкрепления успяват 
да предотвратят българската заплаха 
надвиснала над Пирот, но за сметка на 
това редиците на сръбските 1-а и 3-а 
армия оредяват,  което отслабва нати-
ска им спрямо българската 4-а армия, 
така че не се стига до сръбски пробив 
на българските позиции.  Българска-
та 3-а армия предприема още някол-
ко атаки към Пирот до 23 юли, а след 
това се връща обратно, заемайки от-
бранителни позиции със същия мотив 
като при 5-а – да охранява подстъпите 
към София, защото тя се намира само 
на 60 км от границата.  Позициите на 
българската армия там са достатъчно 
силни, за да парират всеки възможен 
сръбски удар по това направление към 
столицата, но по този начин и 3-а ар-
мия с нищо не допринася за първо-
началните настъпателни планове на 
българския щаб в тази война.
 

В най-северната част на фронта 
българската 1-а армия започва своята 
офанзива на 4 юли. В кратко време и 
след тежки боеве тя превзема сръб-
ския град Княжевац и се приготвя за 
настъпление на юг към Пирот.  Въпре-
ки че загубите от битката при Княже-
вац са минимални (280 убити и 800 

ранени) и изгледите за успех на тази 
маневра са доста добри, още на след-
ващия ден щабът в София нарежда 
на 1-а армия да се върне обратно към 
старата граница.  Появява се идея сред 
висшите офицери 1-а армия да бъде 
включена в битките на Македонския 
фронт. Това решение проваля успеш-
ното до момента българско настъпле-
ние и води и до загуби в процеса на 
изтеглянето на българските войски, 
защото когато те се евакуират от Кня-
жевац в изпълнение на получената за-
повед, сръбските войски не спират да 
ги атакуват и преследват.  На 17 юли 
след като се връща обратно в преде-
лите на България, 1-а армия започва 
прехвърлянето си на юг, с което Севе-
розападната част на страната се огол-
ва за сръбската и румънската армии.
 

Към средата на юли настъпва 
умора от войната и в двата лагера. Же-
ланието за воюване и инерцията, на-
брана през миналата есен, вече съвсем 
са се изпарили. В отделни части на 
фронта се правят неофициални опи-
ти от обикновени войници и от двете 
страни за договаряне на поне времен-
но прекратяване на огъня помежду им, 
като всички тези случаи остават нена-
казани от офицерите. Такива настро-
ения вече са завладели дори и част от 
генералитета. В телеграма от юли 1913, 
главнокомандващият 2-а сръбска ар-
мия ген. Степанович пише: „Прочетох 
доклада Ви за загубите от нощта на 10 
срещу 11-и този месец със свито сърце, 
защото тези жертви са безсмислени 
при липсата на нужда от подобни бър-
зи и рисковани действия. Препоръч-
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вам за в бъдеще разумното опазване 
на въоръжените сили и включването 
им единствено в крайно наложителни 
ситуации в интерес на кампанията.”
 

През втората седмица от война-
та българските позиции са укрепени и 
стабилизирани. Въпреки че армиите 
ни отстъпват значителни територии в 
Македония, те все пак продължават да 
се бият като непокътнати и ефектив-
ни бойни съединения, а линиите им 
за снабдяване и комуникация остават 
стабилни. Въпреки, че българското на-
стъпление в северната част на фронта 
спира и започва сръбско контранастъ-
пление, скоро и то е прекратено, като 
линията на фронта остава приблизи-
телно същата. Инициативата все по-
вече и повече преминава в ръцете на 
българите и за един миг е изглежда-
ло, че дори първоначалните грешки 
на политиците и висшето командване 
няма да се окажат фатални и българ-
ската армия ще нанесе поражение на 
своите довчерашни съюзници, желае-
щи да заграбят колкото се може пове-
че територии населени с наши едино-
кръвни братя. Неслучайно българите 
запяват по браните полета марша „Съ-
юзници – разбойници”.
 

Румънската интервенция
 

В този миг се случва едно съби-
тие предопределило до голяма степен 
изхода на войната. На 10 юли в Бълга-
рия нахлуват румънските разбойници 
(от румънски: război - война, războinic 
– войник). Срещу тяхната близо по-
ловин милионна армия, разполагаща 

със 126 полски, 15 гаубични и 3 пла-
нински батареи (повечето производ-
ство на Круп), в този критичен момент 
България не е в състояние да противо-
постави абсолютно нищо. Румънският 
5-и корпус под командването на ген. 
Йоан Кулчер (80 000 души) минава 
сухопътната граница и окупира Южна 
Добруджа до линията Тутракан-Бал-
чик – територията за която румънци-
те претендират като „компенсация” за 
придобитите от българите територии 
след успехите по бранните полета по 
време на Първата Балканска война.  
Кавалерийските части на корпуса дос-
тигат до Варна, но скоро след това се 
връщат обратно, след като установяват 
отсъствието на каквато и да било бъл-
гарска съпротива. Четири дни по-къс-
но, 250 000-ната румънска Дунавска 
армия под командването на престоло-
наследника принц Фердинанд преко-
сява Дунава при Оряхово и Никопол. 
Решението на българския щаб е прос-
то да не прави нищо срещу румънски-
те войски, оставяйки българските ар-
мии на досегашните им позиции. Без 
да срещат никаква съпротива по пътя 
си румънските бойци се разделят на 
две части, едната се насочва към Враца 
и Фердинанд (днешният Монтана), а 
другата навлиза в Искърското дефиле 
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в посока към София.  Части от кавале-
рията на тези две групи се разпръсват 
в различни посоки из Западна Бълга-
рия.
 

Това румънско нахлуване през 
Дунав е практически решаващият мо-
мент във войната. Преди румънската 
интервенция българите вече са успели 
да стабилизират позициите си срещу 
сърбите и гърците и подготвят контра-
офанзивата. Но с разположението на 
всички армии на запад и на югозапад 
българите няма как да спрат румън-
ското напредване в сърцето на стра-
ната, заплашващо дори и откритата 
столица.  На 23 юли предните части 
на румънската кавалерийска дивизия 
достигат до село Враждебна, намира-
що се само на 10-тина километра от 
София. А това вече означава не само, 

че те могат да превземат столицата, но 
и да излязат в тила на 3-а армия, която 
в този момент се сражава срещу сър-
бите. На 25 юли румънските войски се 
срещат със сръбските при Белоград-
чик и с това Видин остава изолиран. 
Паралелно с настъплението на пехо-
тата румънците използват и авиация 
за разузнавателни цели.  Пилотите им 
правят фотографии от въздуха и също 
така хвърлят листовки над София. Ма-
кар че вражеските самолети не бомбар-
дират града и не причиняват никакви 
физически щети, самото им присъст-
вие се приема от обществото като пси-
хологически удар и сериозна заплаха. 
Въпреки всичко, духът на българите 
не е сломен и сред част от цивилното 
и немобилизирано на фронта мъж-
ко население се заражда желанието 
да бъде наказан румънският агресор, 
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като румънските войски дават жертви 
в схватки с цивилни български мъже, 
презрели страха от смъртта и посвети-
ли се на защитата на честта на род и 
Родина. Интересен факт е, че загубите 
които понася румънската армия в тази 
кампания са доста сериозни. Пора-
ди лошата организация и плачевните 
условия, в румънската армия избух-
ва холерна епидемия, а щом войска-
та доближава Балкана, доставките на 
храна и лекарства през понтоните над 
Дунава се забавят и дори напълно спи-
рат.  В резултат на това загиват 6000 
румънци, съвсем недокоснати от вра-
жески щик или патрон.  По-късно, за-
върналите се болни войници разпрос-
траняват холерата и сред румънското 
цивилно население. 
 
Турците се връщат в Одрин

 
Макар и победена в Първата 

Балканска война, значително изто-
щена от понесените загуби и младо-
турската революция, Османската им-
перия все пак е в състояние да моби-
лизира наново значителни сили и да 
ги хвърли за възвръщане на част от 
загубените територии. Мотивацията 
сред младотурците и Енвер бей става 
още по-голяма когато виждат колапса 
на Балканския съюз и най-вече тежко-
то положение на България, за сметка 
на която ще стане предстоящото въз-
връщане на териториите. На 12 юли 
общо 250 000 турски войници тръгват 
безпрепятствено от Галиполи и Ча-
талджа, позициите до които, отсъст-
ващата в момента българската армия 
ги е изтласкала в миналата война. Те 

преминават линията Мидия-Енос раз-
делени на 4 армии (1-а Османска ар-
мия разположена на изток, тръгва от 
Чаталджа, 4-а – от Галиполи, а 2-а и 
3-а действат между тях). Главноко-
мандващ на османските сили е Ахмет 
Иззет паша.

Българските войски са напусна-
ли Източна Тракия още през пролетта 
и са съсредоточени далеч на запад на 
сръбския и на гръцкия фронт. Един-
ствено в Одрин е оставен малък гарни-
зон от 4 000 души под командването 
на майор Вълко Велчев. Тази българ-
ска част не получава заповед да остане 
и да брани града до последния боец и 
успява с кратки ариергардни боеве да 
се изтегли невредима. В това време ос-
манските войски пристигнат и окупи-
рат отново вече изоставения град.  Од-
рин е превзет без нито един изстрел.  
Контрастът със събитията разиграли 
се около крепостта само преди някол-
ко месеца е поразителен. 

Части от османските войски про-
дължават и на север от Одрин, преко-
сявайки старата българо-турска гра-
ница. Започва османско настъпление 
към Ямбол, което създава паника сред 
българското население, като част от 
българите бягат към планините на се-
вер. Само преди 9 месеца българската 
армия е била пред портите на Истанб-
ул, а сега вече турците нахлуват в Бъл-
гария.  Главната им стратегическа цел 
– да си върнат територията до стара-
та граница, явяваща се необходимият 
хинтерланд на столицата им, плюс Од-
ринската крепост за надеждна защита 
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на тези територии е вече постигната. 
Под натиска на Великите сили, а и на 
несигурното положение вътре в стра-
ната след младотурската революция, 
турците се изтеглят от старите преде-
ли на България и военните действия 
на този фронт приключват. 

Това обаче не означава край на 
действията на османските войски, 
които се заемат с извършването на 
геноцид срещу българското населе-
ние в Одринска Тракия. Според акад. 
Любомир Милетич случилото се в Од-
ринска Тракия по време и малко след 
Междусъюзническата война „надми-
нава по ужас най-ужасните масови 
избивания, на които българщината е 
била подлагана дори и в историческо-
то Баташко клане”. Ужасяващата и це-
ленасочена политика на обезбългаря-
ване на Одринска Тракия, проведена 
от Османската империя, е свързана с 
разорението и изтреблението на бъл-
гарите в региона.  Според независима-
та международна Карнегиева комисия 
избитите българи са около 50 – 60 000 
души, т.е. около 20% от цялото бъл-
гарско население на областта. Заради 
нечовешката жестокост на османците, 
бягайки от развилнелите се зверове, 
над 250 000 българи напускат зави-
наги бащините си огнища и се засел-
ват в границите на Царство България. 
Картината на османския геноцид над 
българите е ужасяваща и едва ли е по 
силите на цивилизован човек да си 
представи всички извършени мерзос-
ти и престъпления. 
 

Кръвопролитията при Кали-
манци

 
На фона на общата безизходи-

ца успешните отбранителни действия 
против сръбската офанзива донякъде 
окуражават българския щаб, а фактът 
че вече са изтласкани почти до стари-
те граници мотивира войниците да ги 
отбраняват още по-упорито. Но вра-
жеските атаки не спират. В проливен 
дъжд, на 18 юли сръбската 3-а армия, 
заедно с черногорската дивизия ата-
куват българските позиции при Кали-
манци (в Североизточна Македония). 
Достигайки на десетина метра от бъл-
гарите, сърбите опитват с мятане на 
ръчни гранати да ги изтласкат от по-
зициите им. Българските редици оба-
че остават стегнати и не отстъпват. На 
някои места от фронта българите це-
ленасочено оставят сърбите и черно-
горците да се приближат съвсем бли-
зо, поддържайки нарочно максимал-
но слаб огън на тези позиции, което 
мотивира врага да се насочи именно 
натам. Достигайки до самите траншеи 
сърбите са посрещнати от гора от на-
сочени към тях български щикове и 
след жестоки кръвопролитни ръко-
пашни боеве врагът е обърнат в бяг. 
Българските атаки „на нож” смразяват 
за втори път след 1885 година кръвта 
на сръбските войници, които в пани-
ческото си бягство често загиват по 
нелеп начин и напълно разстройват 
бойния си ред.  На други позиции от 
фронта българската артилерия също 
се оказва изключително ефективна в 
спирането на сръбските атаки. В щи-
ковите боеве при Калиманци и под яр-
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остния артилерийски обстрел и двете 
страни дават близо по 3000 убити и 
по около 5000 ранени. Сблъсъците на 
това място продължават чак до края на 
войната когато започват преговорите 
за примирие.  В крайна сметка бълга-
рите печелят важна дефанзивна битка, 
удържайки срещу врага позициите си 
около Калиманци до край и не давай-
ки възможност на сърбите да нахлуят 
в старите предели на България и да се 
съединят с гръцките войски в доли-
ната на Струма.  Противното би било 
катастрофално и за 4-а и за 2-а армия, 
и би довело до далеч по-тежки после-
дици и загубата на още територии, на-
селени с българи. Победните защитни 
боеве на 2-а и 4-а армии заедно с оф-
анзивите на 1-а и 3-а укрепват целия 
западен фронт и успешно прикриват 
подстъпите към София и към всички 
стари български предели от сръбската 
инвазия. От юг обаче гръцката офан-
зива продължава.
 
Блокирането на гръцката ар-

мия в Кресна
 

Дефанзивните победи срещу 
сърбите дават възможност на бъл-
гарския щаб да предприеме контра-
офанзива на гръцкия фронт.  Дости-
гайки Кресненското дефиле гърците 
достигат и предела на логистичните 
си възможности и губят първоначал-
ната инерция на своето настъпление. 
На 25 юли започва придвижването 
на части от 1-а армия от северозапад 
в подкрепа на 2-а армия на юг. На 29 
юли южно от Рила българите атакуват 
гръцките войски, центърът на бълга-

рите задържа гръцкия, докато леви-
ят и десният фланг бързо изтласкват 
враговете на юг по долините на Стру-
ма и Места. Това бързо напредване на 
двата фланга създава чудесна възмож-
ност те да тръгнат един срещу друг и 
съединявайки се да поставят гръцката 
армия в пълно обкръжение и прак-
тически пред капитулация или дори 
пред възможността от поголовно из-
требление. Виждайки изпадналата в 
безнадеждно положение армия, гръц-
кия крал Константин, който до преди 
този момент не иска и да чуе за мир 
преди войниците му да са влезнали в 
София, заповядва на Елевтериос Ве-
низелос спешно да телеграфира до Бу-
курещ и да иска незабавно примирие, 
чийто условия в последствие ще се уго-
варят. Гръцката армия е поставена на 
колене и българският войник отново 
доказва на Европа и света, че за него 
няма непреодолими препятствия или 
непобедими противници.  Въпреки 
благоприятната възможност гръцка-
та армия да бъде тотално унищожена, 
с оглед на факта, че османците и ру-
мънците действат необезпокоявано в 
българския тил, нашето правителство 
се съгласява да сключи предложеното 
примирие.
 

Обсадата на Видин
 

Прехвърлянето на българската 
1-а армия на юг към Македония огол-
ва северната част на фронта и дава 
възможност на сръбската 2-а армия да 
напредне в Северозападна България. 
След като безпрепятствено влизат в 
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Белоградчик, сърбите се насочват към 
Видин и го обсаждат. Градът разпо-
лага със стабилна фортификация, но 
за охраната му българската армия е 
оставила едва 7 пехотни роти, които 
заедно с милицията в града са всич-
ко 5 700 души, разполагащи само с 16 
остарели оръдия. В същото време от 
другата страна на Дунав при Калафат 
се извършва концентрация и на ру-
мънски части, с което градът е напъл-
но обкръжен и изолиран. На 29 юли 
сърбите подлагат на артилерийски 
обстрел Видин, но не им се отдава да 
го превземат с пехотни щурмове.  За-
щитниците на града геройски успя-
ват да го удържат до 31 юли когато се 
сключва примирието и така града ос-
тава в български ръце. Защитата на 
Видин е поредната славна страница от 
българската военна история и е пока-
зателна както за изключителните ка-
чества на българския войник, така и за 
факта, че, макар и в тежко положение 
и обкръжена от врагове, българската 
армия не е била победена и все още е 
могла да нанася смъртоносни удари. 
Действията при Видин разкриват и 
множество слабости в действията на 
сръбската армия, а и на румънските 
войски, които въпреки огромното си 
числено преимущество не успяват да 
превземат важното дунавско приста-
нище. Тези слабости биха могли да бъ-
дат използвани от българската армия 
и тя реално е имала шанс да победи 
алчните си съседи, но не и във война 
в която се изправя сама срещу всички 
тях едновременно. Всъщност именно 
атаката от всички страни и липсата 
на адекватна международна подкре-

па за българската кауза са основните 
причини за решението да се седне на 
масата за преговори и да се съгласим 
да подпишем примирие в Букурещ. 
Българските политици, а и част от ге-
нералитета, решават, че е по-добре да 
сложим край на военните действия и 
да свием бранните знамена за по-до-
бри дни, които е изглеждало, че скоро 
ще дойдат. И действително българите 
се оказват прави. Съвсем скоро в кър-
вавите, но славни, дни на Първата све-
товна война нашите войски ще вземат 
реванш на бойното поле от сърби, ру-
мънци и гърци.
 

Мирните договори

 Примирието между България от 
една страна и Сърбия, Гърция, Черна 
гора и Румъния от друга е сключено на 
18/31 юли 1913 година в Букурещ. 10 
дни по-късно е подписан официално 
и мирният договор с който завършва 
войната между балканските християн-
ски държави. Според член 2 от дого-
вора от 28 юли/10 август 1913 година 
България отстъпва на Румъния тери-
торията на север от линията Тутракан 
– Еркене.  Освен това, България тряб-
ва да разруши крепостите си в Русе 
и Шумен.  Според член 3 границата 
между България и Сърбия е от връх 
Патарица по старата българо-осман-
ска граница и вододела между Вар-
дар и Струма до планината Беласица, 
където ще стига до новоустановената 
българо-гръцка граница. Според член 
5 българо-гръцката граница ще започ-
ва от Беласица по билото на планина-
та, ще преминава през Ченгел – чак до 
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устието на Места, като България се от-
казва от претенции върху остров Крит.  
Българската армия се задължава да се 
демобилизира на следния ден след 
подписването на договора. Така Буку-
рещкият мирен договор се превръща в 
крушение на надеждите на поколения 
българи всички наши сънародници 
на Балканите да заживеят в една дър-
жава и тази държава да е България.  
Попарени са надеждите на стотиците 
хиляди българи сражавали се храбро 
по бранните полета в защита на еди-
нокръвните си братя и сестри в Тракия 
и Македония.  Унижението и горчи-
вината оставят траен отпечатък върху 
милиони българи, но те продължават 
да носят в сърцата си надеждата, че ще 
дойде нов ден, ден на справедливост и 
тогава българската армия ще накаже 
коварните съседи.  Териториалните 
придобивки на България след Буку-
рещкия мирен договор в сравнение с 
положението отпреди 1912 година се 
състоят основно от земите на Пирин-
ска Македония. 

 Османската империя не участва 
в Букурещката конференция и следо-
вателно България продължава да се 
намира в състояние на война с нея, 
което е използвано от османците като 
оправдание за продължаващия ге-
ноцид срещу българското население 
в Одринска Тракия.  Преговорите с 
Османската империя стартират едва 
след подписването на Букурещкия 
мир и завършват чак на 16/29 септем-
ври 1913 година, когато в Цариград е 
подписан мирен договор между двете 
страни.  Решено е границата да мина-

ва по река Резовска, после по стара-
та граница на 2 км от Свиленград, по 
река Арда, по река Марица до устието 
й. В крайна сметка България запазва 
територията между реките Места и 
Марица (Беломорска Тракия) с гра-
довете Гюмюрджина, Ксанти и Деде-
агач. Клаузите на договора включват 
още и уреждане на множество имотни 
и други юридически въпроси, които и 
до днес представляват нерешен про-
блем между Република България и Ре-
публика Турция.  Най-болезнен за нас 
българите е въпросът с обезщетяване 
на тракийските българи, който макар 
да е международен, остава нерешен. 

Заключение
 
 След подписването на Букурещ-
кия и Цариградския мирни договори 
идва краят на една кратка, но много 
кървава и злочеста за нас българите 
война.  Макар всячески да се опитват 
да избегнат конфликта, нашите поли-
тици и военачалници в крайна сметка 
са въвлечени в него и са пропилени 
плодовете от паметните български по-
беди по време на Първата Балканска 
война. Междусъюзническата война не 
само заздравява позициите на Осман-
ската империя, която е била застра-
шена от окончателно прогонване от 
Балканите, но и създава една взриво-
опасна обстановка, в която повечето 
балкански държави са се облагодетел-
ствали за сметка на България, която 
макар временно да се е примирила, не 
е забравила обидата и се готви за раз-
плата. По този начин недалновидните 
действия и прекомерните амбиции на 
сърби, гърци и румънци създават ус-
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ловия за нов военен конфликт на Бал-
каните, който ще се разгори с пълна 
сила в годините на Първата световна 
война. 

Много често български истори-
ци, политици и общественици са на-
ричали Междусъюзническата война 
Първа национална катастрофа. Не 
бива обаче да забравяме, че въпреки 
всичко ние излизаме от Междусъю-
зническата война с 23 187 кв.км. нови 
територии, населени с около 400 000 
българи. Свободата на всеки шест но-
воосвободени наши братя и сестри ко-
ства живота на 1 български войник, 
което е показателно за изключителна-
та саможертва на българската армия, 
поднесла целия си живот в служба на 
Родината и на българския народ. Тази 
саможертва не бива да бъде забраве-
на! Макар да са унизени и ограбени от 
двата мирни договора, българите не са 
пречупени. Нашият устрем ще си про-
личи още в първите дни от включване-
то ни в Голямата война (Първата све-
товна война). Колкото и големи да са 
негативите, които претърпяват Бълга-
рия и българското общество в резултат 
на Междусъюзническата война, ние 
трябва да помним героичните постъп-
ки на българските войници и офицери 
на фронта, които макар и обкръжени 
от всички страни не се предават и се 
борят до сетен дъх за Майка България! 
Техният подвиг, техният пример, тях-
ната саможертва трябва да стане наша 
пътеводна светлина и в днешния все 
по-динамично развиващ се свят тряб-
ва да помним, че националните инте-
реси са над всичко останало!

 В история рядко има „ако”. По 
тази причина няма нужда да умува-

ме какво би станало ако заповедите 
на висшето командване бяха по-адек-
ватни, ако позицията на Царя и Пра-
вителството бяха по-съгласувани или 
ако бяхме избрали да ликвидираме 
гръцките и сръбските въоръжени сили 
с цената на румънска окупация на Со-
фия.  Важното е да помним, че десет-
ките хиляди български бойци дадоха 
живота си за своята Родина и за своя 
народ и не преклониха глава пред 
многократно превъзхождащия ги про-
тивник. Впечатляваща е онази сила на 
духа, проявена от българските коман-
дири, полеви офицери и войници, кои-
то устояват срещу армиите на всички 
балкански държави взети заедно и не 
само не губят битката за нашата дър-
жава, но дори съумяват да уплашат 
толкова враговете, че те да позволят 
българско разширение в Пиринска 
Македония и Беломорска Тракия. В 
крайна сметка, въпреки всичко Бълга-
рия устоя на това върховно изпитание 
и преклонението ни към българските 
воини, извършили неописуем подвиг 
ще бъде вечно!

Поклон пред стотиците хиляди 
мъченици, прогонени от бащи-
ната си, българска земя и засе-
лили се в Свободна България!

Дълбок поклон пред вас, без-
смъртни герои, показали по 

бранните полета, че българинът 
знае как да мре и никога не се 

предава, дори и сам срещу всич-
ки!

ИСТОРИЯ
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Поклон пред стотиците хиляди мъченици, прого-
нени от бащината си, българска земя и заселили 

се в Свободна България!

Дълбок поклон пред вас, безсмъртни герои, пока-
зали по бранните полета, че българинът знае как 
да мре и никога не се предава, дори и сам срещу 

всички!
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Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

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

По повод честването на 100-го-
дишнината от Балканската 
война 1912-1913 г. у нас бяха 

издадени книги с репродукции на до-
кументални снимки и илюстровани 
пощенски картички, отпечатани през 
годините на войната от държавни ве-
домства, частни организации, знайни 
и незнайни книжари. Сюжетите на 
картичките имат за цел главно да про-
пагандират успешните военни дейст-
вия, водени от българската войска. 
Застъпени са и портрети на главните 
политически и военни ръководители 
на България и нейната армия.

Нямам сведение дали в новите изда-
ния за 100-годишнината на Балкан-
ската война са упоменати и показани 
марките, издадени официално от Ди-
рекцията на пощите, телеграфите и 
телефоните в България, за да отбеле-
жат събитието веднага, след като то е 
приключило. Историята на пощенско-
филателното издание „Освободителна 
война 1912-1913 г.” е любопитна и до-
някъде конфузна.

Както знаем, Балканската война трае 
от 26 септември/9 октомври 1912 г. 

до 17/30 май 1913 г. Победата на съю-
зниците България, Сърбия и Гърция 
слага край на петвековното османско 
господство на Балканския полуостров. 
Османската империя губи почти всич-
ките си владения в Европа, което се 
възприема като освобождение на тези 
земи. Одринска и Беломорска Тракия 
заедно с Източна Македония попадат 
под българска власт.

Балканската война е наречена Осво-
бодителна за българите, живели до 
тогава в пределите на Османската им-
перия. Това дава основание на бъл-
гарската пощенска администрация да 
отбележи завършването на войната с 
подобаващо филателно-пощенско из-
дание.

Подготовката за отпечатване и пуска-
не в употреба на нови пощенски мар-
ки е сравнително дълъг процес. Пър-
во трябва да се уточни какви ще бъдат 
сюжетите, после кой ще бъде худож-
никът, той да изготви проекти за бъ-
дещите марки. След като се одобрят 
художествените проекти, те трябва 
да се отпечатат, което също е свърза-
но с немалко време за изготвяне на 
печатните форми, направа на пробни 
отпечатъци, отпечатване на крайното 

Пощенски марки от 1913 г. 
за Балканските войни

 автор: К.ГЕРБОВ
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15165

ИСТОРИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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количество марки по одобрените про-
екти и проби.

Издателите на българските пощенски 
марки, желаещи да отбележат побе-
дата през 1912-1913 г., са били прити-
снати от липсата на достатъчно вре-
ме. Затова те решават да приложат 
изпитаната в такива случаи практи-
ка: да използват пощенски марки от 
предишни издания, налични в дър-
жавното хранилище, като върху тях 
допълнително отпечатат подходящ 
текст за знаменателното събитие. До-
пълнителният двуреден текст „Освоб. 
война/1912-1913” е поставен върху 
марки, издадени в 1911 г. по повод на 
50 годишнината от рождението на цар 
Фердинанд I. Сюжетите са: Асеновата 

крепост край Асеновград (1 ст.), порт-
рети на цар Фердинанд I в различни 
униформи (2, 5, 10 и 25 ст.), изглед от 
Търново със Света гора (3 ст.), Искър-
ският пролом при Лютиброд (15 ст.).

Поръчката за отпечатване на допъл-
нителните текстове е направена на 
15/28 май 1913 г., два дена преди под-
писване на Лондонския мирен дого-
вор на 17/30 май, с който формално е 
следвало да се сложи край на войната. 
Последното обаче не става и на 16/29 
юни България започва нова, Между-
съюзническа война.

Марките „Освоб. война 1912-1913” са 
пуснати в употреба на 6/19 август 1913 
г. Това е след като Междусъюзниче-

ИСТОРИЯ
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ската война вече е приключила и на 
28 юли/ 10 август с. г. е подписан Бу-
курещкия мирен договор. Неговите 
последствия са окачествени като Пър-
ва национална катастрофа за Бълга-
рия. Тя е принудена да отстъпи Южна 
Добруджа на Румъния.

Конфузът, за който стана дума е, че в 
деня на пускане на марките в употре-
ба, войната за едни българи действи-
телно е била Освободителна. Други, 
обаче, се оказва че са вече жители не 
на България, а на Румъния

Днес е по-лесно (и по-евтино) да се 
намерят пътували марки (с печати) от 
ниските стойности, затова в по-едър 
план са показани такива.

Румъния

Както бе отбелязано, на 28 юли/10 ав-
густ 1913 г. в Букурещ е подписан Буку-
рещкия мирен договор, според който 
Румъния придобива освен Силистра, 
отстъпена й по силата на Санктпетер-
гбургския протокол от 26 април/9 май 
1913 г., и останалата част на Южна 
Добруджа.

На 28 юни/11 юли 1913 г. румънски-
те войски преминават границата и 
влизат в Силистра. Генерал Хърджеу 
докладва с телеграма до крал Карол 
I в Букурещ: „Днес в 12 часа крепост-
та Силистра премина под короната на 
Ваше кралско величество!”. Силистра 
става префектура на новия окръг До-
росторум в румънското кралство.

Румънска пощенска картичка

Румъния също решава да издаде мар-
ки за присъединяването на Южна 
Добруджа към кралството. Както ста-
на дума, за отпечатване на оригинал-
ни марки е необходимо време. Затова 
румънските марки, наречени „Анекси-
ране на Южна Добруджа”, са пуснати 
в употреба едва на 25 декември 1913 г.

ИСТОРИЯ
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Цялата поредица съдържа 10 номинални стойности, показващи шест сюжета, 
както следва: 1 бан - алегория „Добруджа с румънското знаме”, до нея е заста-
нало дете, на заден план се виждат очертанията на Силистра на брега на Ду-
нав и изгряващо слънце; 3 и 50 бани, 1 и 2 леи – кралска корона над антична 
крепост, лаврова клонка; 5 и 40 бани – прехвърлянето на румънските войски 
Силистра през Дунав по понтонния мост; 10 бани – изглед от Констанца; 15 
бани – портрети на влашкия войвода Мирчо Велики, завладял Силистра през 
1387 г. и новият й владетел, - румънския крал Карол I, разрушената среднове-
ковна крепост Силистра, орелът от румънския герб, лаврова и дъбова клонки; 
25 бани – изглед от Силистра с улица, водеща към р. Дунав.

ИСТОРИЯ
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Видът Telekia speciosa е пример за вид, който 
не се е върнал в Западна Европа след послед-
ното заледяване, но който се разпространя-
ва от човека в градините. Тук е заснето във 
провинция в Дания. . (Credit: Jens-Christian 
Svenning, Aarhus University)

Двама изследователи от Аахус 
Университет  - Дания, професо-
ра по биология Йенс Кристиян 

Свенинг и неговият помощник Броди 
Сандел, работят върху нова теория, 
анализирайки развитието на расти-
телните съобщества от ледниковия пе-
риод до сега.
Професор Свенинг обяснява „В дебата 
за климата, дори и при изследовате-
лите има тенденция да се омаловажа-
ва факта, че екологичната динамика 
може да е бавна. Нашите гори се адап-
тират изключително дълго време. На-
пример, ние имаме все още малко на 
брой дребнолистни липи в Дания, кои-
то съществуват от периода на затоп-
ляне по време на Бронзовата ера, т.е 

БИОЛОГИЯ

Климатични промени: Дисба-
ланса ще бъде норма в расти-
телните съобщества в бъдеще.

Гората, която сме свикнали да виждаме не е изцяло в равновесие. След ледниковия 
период, някой растения са „изчезнали” в Северна Европа, т.е. видове които не са 

доживяли до наши дни. Същото се отнася и за други растения по света. Дори и днес има 
доказателства, че подобно събитие е възможно да се случи, но за много дълго време, под 
влияние на ледников климат или въобще климатични промени. В бъдеще такъв дисбаланс 

ще стане норма в растителните съобщества на Земята.
Превел: Димитра Лефтерова        http://www.sciencedaily.com/
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около 3000 години. Може би, тя отно-
во ще има шанс да се разпространи ко-
гато лятото стане по-топло. Но такава 
експанзия би била изключително бав-
на, тъй като тази липа не е бързорас-
тящо дърво и не е бързо разпростра-
няващ се вид, дори и при подходящи 
условия. Климатът ще се променя зна-
чително в рамките на живота на едно 
дърво, и ние не смятаме, че гората се 
е нагодила към новите условия. Бъде-
щият климат постоянно ще се изменя, 
което ще води до драстични промени 
и постоянен дисбаланс.“

Дори и бързо разпространяващи се 
видове, като екзотични инвазивни ви-
дове растения, ще останат в дисбаланс 
за десетилетия и дори векове.
На шестила например, един високо-
инвазивен вид за Северна Америка са 
му необходими деситилетия, за да се 
разпространи дори на неголяма тери-
тория.

Предизвикателството пред нас

„Следователно, ако вие се опитвате 
да практикувате природен горски ме-
ниджмънт с природно възстановява-
не, може да видите възстановени обсо-
лютно различни растителни видове в 
сравнение с тези които сте имали пре-
ди това, защото климата се променя 
така, че става подходящ за развитие 
на други видове. Това прави предиз-
викателство да се разработва и прила-
га в действие даден финансиран план 
за горски мениджмънт и регенерация. 
По същата логика, наличието на ви-
сок брой напълно развити застраше-

ни растителни видове, не е гаранция 
че те ще присъстват в следващото по-
коление на съобществото. Това е пре-
дизвикателство за всички – за мени-
джърите, за хората които използват 
територията, за изследователите ,кои-
то работят с екосистемите, които са 
малко повече балансирани. Растения-
та и екосистемите като цяло, ще бъдат 
по-динамични и по несинхронизира-
ни поради климата. 
Ние сме предизвикали толкова много 
промени на климата, а същевременно  
природата е доста бавна в своето раз-
витие. Помислете за продължителнос-
та на живота на едно дърво. Нашата 
култура е основана на нещо, което не е 
в пълно равновесие, но е относително 
предвидимо. Свикнали сме със ситуа-
цията където флора, фауна и климат 
са добре балансирани. В бъдеще, този 
баланс ще се промени въз основа на 
действуващите промени и ще настъпи 
сериозен дисбаланс. Ето защо ние се 
занимаваме с тази тема.”
Професор Свенинг също предупреж-
дава: „В природата с такъв етап на 
дисбаланс, човешката намеса за ин-
тродукция на нови видове ще играе 
съществена роля. Например лавро-
вишната, която може да се види в 
много градини в Дания, може да се 
разпространи в цялата страна. Но това 
разпространение на дивият тип, ха-
рактерен за Юго Източна Европа към 
Дания, би отнело хилядолетия. Озеле-
нителите доста помагат на процеса на 
разпространение. Това може да помог-
не на растенията да оцелеят, но също 
така може да предизвика по-бързо из-
чезване на северните видове от Дания. 

БИОЛОГИЯ
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Лавровишната е вечнозелен храст и 
ако се разпространи , ще прави пове-
че сянка на по -ниските видове в гора-
та, което ще е от значение за тяхното 
оцеляване. В същото време такова раз-
пространение би отнело десетилетия, 
в сравнение но това, способствано от 
озеленителите.“ Заключава професор 
Свенинг 
Лавровишната е още един пример на 
вид, който не се е върнал отново в За-
падна Европа след периода на заледя-
ване, но който ние разпространяваме 
в парковете и градините.

БИОЛОГИЯ
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БИОЛОГИЯ

Пеперудите сфинксове из-
ползват ултразвук в защита от 
прилепите. 
Военните пилоти заглушават радарите за прихващане на противника, за да избегнат 
сваляне. Пеперудите сфинксове имат също такава система.
 
Превел: Димитра Лефтерова             http://www.sciencedaily.com/ 

Cechenena lineosa moth. (Credit: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 
Generic license)

Вечерница Cechenena lineosa, вид характерен за района на Индия, Малайзия, 
Индонезия, Непал, Китай, Бангладеш, Мианмар, Тайланд
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Ново изследване направено от съавто-
ри в Университета на Флорида показ-
ва че пеперудите сфинксове / вечер-
ници/ използват звукови импулси от 
техните гениталии за да избегнат ви-
сокочестотните звуци на прилепите, 
като възможен механизъм за защита,  
заглушаващ  ехолокацията на техните 
преследвачи.
Ехолокационното изследване може 
да се използва за по-добро разбиране 
или доказване на ултразвуците като 
инструмент в медицината, използван 
за наблюдаване на пренаталното раз-
витие, измерване на кръвния поток, 
диагностициране на тумори и др. Това 
изследване може да бъде намерено 
онлайн в списание Biology Letters.
Един от съавторите на статията Аки-
то Кавахара, помощник куратор на 
Lepidoptera / Пеперуди / в Природо-
научния музей на Флорида към Уни-
верситета на Флорида отбелязва, че 
ултразвука е наблюдаван само при 
една друга група нощни пеперуди.
„Това е само начална стъпка в разбира-
нето на една изключително интересна 
система”, казва Кавахара. „Ехолока-
ционнота изследване е било фокуси-
рано основно върху морските свине / 
Phocoenidae/,  китовете и делфините. 
Познаваме и няколко насекоми, които 
могат да произвеждат звуци, но това 
откритие при несвързани животин-
ски видове, които създават ултразвук, 
потенциално заглушаващ ехолока-
цията на прилепите е изключително 
интересно.” Пеперудите вечерници 
са главни опрашители , някой от тях 
са преносители на болести. Изследо-
вателите използват насекомите като 

моделни организми за генетични из-
следвания поради по-големите им 
размери. 
Предишни изследвания показват, 
че кафявата меча пеперуда  използ-
ва ултразвук като защитен механи-
зъм. Докато те произвеждат звук чрез 
тимпани, вибриращи мембрани раз-
положени на торакса, вечерниците 
използват система разположена в ге-
ниталиите. Учените откриват при  три 
вида вечерници произвеждането на 
ултразвук, включително и при жен-
ските индивиди. „Изследователите са 
убедени, че вечерниците могат да про-
извеждат звук като средство за защита, 
като отблъскват другите или заглуша-
ват ехолокацията на прилепите, като 
по този начин преследвачите не могат 
да определят обекта на локализация, 
да го разпознаят – какъв е и къде се на-
мира”, казва Кавахара. Изследването е 
проведено в Малайзия, където е най-
голямото разнообразие на пеперуди 
вечерници в света и има спечелено 
финсиране за проект в размер на 500 
000 долара от Националната Научна 
Фондация. Кавахара също провежда 
изследване и в джунглите на Борнео и 
долна Амазонка.
„Толкова много работа е била фокуси-
рана върху дневните животни, а през 
ноща се случват истински интересни 
неща и ние не знаем много за това 
какво всъщност се случва, защото не 
можем да го чуем.”, казва Калахара. 
„ Очарователната част е ,че има да се 
правят много открития. Това е изцяло 
неизвестна и неизследвана система.”

Екипа на Кавахара от Центъра Магу-
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аър към Университета във Флорида 
по Lepidoptera / Пеперуди/ и биораз-
нообразие , използват високоволто-
ви лампи, за да хванат вечерници в 
джунглата. Джеси Барбър и неговият 
екип от Боаз Щатски Университет , 
като съавтор на изследването, излъч-
ват предварително записани прилеп-
ски звуци на насекомите, като следят 
тяхното поведение. При пеперудите 
затворени в изолиран съд с ултразву-
ков микрофон и слушалки свързани с 
два преносими компютъра, изследова-
телите записват звуците издавани то 
вечерниците, направени в отговор на 
опит да бъдат докоснати или при оз-
вучаване с ултразвук. Видовете вечер-
ници , произвеждащи ответен звук са 
Cechenena lineosa, Theretra boisduvalii, 
Theretra nessus.
„ Като музей, ние създаваме библи-
отека на живота”, казва Кавахари.” 
Музейните експонати обикновенно се 
съхраняват веднага, но ние се опит-
ваме да разберем поведението на 
тези организми, така че да запи-
шем и него заедно със описанието 
и ДНК, затова започнахме да от-
криваме толкова интересни неща.”
Вечерниците са между най-бър-
зите, умели летящи насекоми. В 
света са описани повече от 1400 
вида. Техния дълъг хобот / устни-
ят апарат на пеперудите/, ги пра-
ви много добри опрашители, като 
дори много видове растения могат 
да бъдат опрашвани само от вечер-
ници. Кавахара отбелязва, че про-
дължаването на изследването на 
ултразвука при вечерниците в ко-
лаборация, фокусирайки се върху 

еволюцията на насекомите и проучва-
не дали тази система не се среща и при 
други видове вечерници е планирано. 
„Вечерниците са развили различни 
начини да избегнат срещата с приле-
пите. Не мога да опиша колко това е 
вълнуващо и колко изумителна е тази 
система”

БИОЛОГИЯ
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Когато два изключително редки  лопа-
товиднозъби клюномуцунести китове 
Mesoplodon traversii са намерени на плаж в 
Нова Зеландия, първоначално са сбъркани с 
често срещаните клюномуцунести кито-
ве на Грей (Credit: Copyright: New Zealand 
Government)

Това откритие е първото доказател-
ство, че този кит съществува и ни 
служи за това, да ни напомня колко 
малко ние знаем за живота в океана, 
казват изследователите. Откритието 
също така подкрепя важноста за ДНК 
типизация и съставяне на референтни 
колекции с цел идентификацията на 
редки видове.
“Това е първият път, когато този вид – 
кит, повече от 5 метра дълъг – някога 
е бил виждан, за да може да се опише 
напълно и ние сме късметливците да 
намерим два такива индивида“, казва 
Рошел Константин от Университета в 
Оукланд. Досега, това което ние знаем 
за лопатовиднозъбия клюномуцунест 
кит Mesoplodon traversii или кит на 
Бахамонде е от три нецялостни чере-
па, намерени в Нова Зеландия и Чили 
преди 140 години. Забележително е 
това, че не знаем нищо за такова голя-
мо животно.
Двата кита са открити през декември 
2010 г., когато засядат и впоследствие 
умират на плажа Опапе в  Нова Зелан-
дия. Отдела за консервация в Нова 
Зеландия е информиран и успява да 
заснеме животните, да ги измери и да 
вземе проби от тъканите. Първоначал-
но видовете погрешно са определени 

Най-редкият кит в света е ви-
дян за първи път.
Неизвестен досега вид кит е видян за първи път.  Майка с нейното малко,  са заседнали 
и умрели на плаж в Нова Зеландия. През нември е публикувано в издание на Current 
Biology първото пълно описание на лопатовиднозъб клюномуцунест кит Mesoplodon 
traversii или кит на Бахамонде, вид познат опреди единствено по малко намерени кости. 
Превел: Димитра Лефтерова             http://www.sciencedaily.com/ 
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като често срещащия се вид Клюно-
муцунест кит на Грей. Истинската им 
същност се разкрива при последващ 
ДНК анализ, който е направен като 
част от 20 годишна програма за съби-
ране на данни на 13- те вида клюному-
цунести китове намирани във водите 
на Нова Зеландия.
“Когато тези проби дойдоха в наша-
та лаборатория, изолирахме ДНК, по 
стандартен за такива проби начин, и 
бяхме силно изненадани да открием, 
че това е редкия лопатовиднозъб клю-
номуцунест кит “, казва Константин. 
“Изследвахме няколко пъти пробите, 
за да сме напълно сигурни в резулта-
та, преди да го оповестим.“

Изследователите казват, че нямат 
идея защо тези китовете са останали 
досега на практика неуловими и не са 
срещани толкова години.
“Може би, защото те не са крайбрежни 
видове и обитават дълбоките води на 
океана, като изключително рядко се 
доближават до крайбрежията”, казва 
Константин. Нова Зеландия е насред 
океана и има много морски органи-
зми, които остават непознати за нас. 

БИОЛОГИЯ
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Резюме: Промените в плевелни-
те асоциации под влияние на реди-
ца фактори изискват проучване на 
нови възможности за борба срещу 
плевелите. В статията са обобщени 
основните технологии в експеримен-
талните методи при проучване на 
алелопатичните взаимоотношения 
в системата плевел - културно рас-
тение. Обсъдени са проблемите свър-
зани с методичните постановки. Об-
общени са резултатите от наши и 
чуждестранни проучвания свързани 
с практическото приложение за бор-
ба срещу плевелите чрез използване 
на: алелопатични покровни, заду-
шаващи; алелопатични ротационни 
или съпътстващи култури, токсич-
ни екстракти от алелопатични рас-
тения; мулчиране или заравяне на 
растителни остатъци и др. 
Установено е, че поради селектив-
ния характер на алелопатията не 
би трябвало да се очаква, че тя са-
мостоятелно би могла да унищожи 
всички плевели в типична селскосто-
панска обстановка, тя би могла да 

функционира като елемент на обща-
та стратегия за борба с плевелите. 
Това налага необходимостта както 
от по-задълбочени теоретични про-
учвания, така и върху методите за 
практическо приложение на алело-
патията в съвременното земеделие.  
Ключови думи: алелопатия, плевели, 
алтернатива борба

Плевелите са постоянен и повсемес-
тен спътник на земеделското про-
изводство, нанасяйки му огромни 
щети, които често надвишават 
общите загуби, причинявани от бо-
лестите и неприятелите (UNCED, 
1992). Основен проблем при плеве-
лите е голямото им видово разно-
образие, високата им биологична и 
екологична пластичност, което уле-
снява бързото им приспособяване и 
разпространение (Bruce and Ghersa, 
1992;  Стоименова, Алексиева, 2003,  
Стоименова и кол., 2003; Zimdahl, 
2004; Booth еt al., 2010). Световният 
опит показва, че внедряването на 
промишлени технологии в селското 

БИОЛОГИЯ

Алелопатията – Елемент от об-
щата стратегия за борба срещу 
плевелите.
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стопанство е невъзможно без високо 
ефективна и рационална борба сре-
щу плевелите Fennimore and Doohan 
(2008). 

 

Промените в плевелните асоци-
ации под влияние на редица факто-
ри изискват проучване на нови въз-
можности за борба срещу плевелите 
(Legere et al., 1993, Streibig et al., 1993).

Интегрираната борба е призната 
като предпочитана стратегия в про-
грамата  на конференцията на обе-
динените нации по околната среда и 
развитието (UNCED, 1992). Предим-
ствата й са в нейната комплексност, 
по-пълно унищожаване на плевели-
те и в по-малка опасност от замърся-
ване на околната среда. Борбата сре-
щу устойчивите плевелни популации 
според Powels and Brandt (1996) изис-
ква използването на химични и нехи-
мични методи и подходи. Научните 
изследвания по въпросите на плевел-
ната растителност през последните го-
дини са насочени основно към разра-
ботване на високоефективни системи 
за интегрирана борба. В тази насока 
търсенето на алтернативни средства 
за борба срещу плевелите е от изклю-
чителна важност. Понастоящем към 
алелопатията има нарастващ интерес 
в земеделието, тъй като това явление 
би могло да предложи перспективни 
алтернативни методи за борба с пле-
велите и да спомогне за намаляване 
приложението на синтетични херби-
циди (Delabays, 2005, Pеneva, 2005). 

Въпреки вниманието, което се 
отделя на алелопатията  от страна на 
еколози, биолози и херболози, услож-

нените  взаимоотношения – конкурен-
ция – алелопатия, в системата „плевел 
– културно растение”, не е напълно 
изяснена. Взаимодействието между 
плевелите и културните растения е 
едновременно и/или последователно 
с пряк или косвен ефект от един рас-
тителен вид на друг, чрез синтеза на 
различни химични съединения – але-
лохимикали, които се отделят в окол-
ната среда и въздействат инхибиращо 
и/или стимулиращо върху покълване-
то на семената и първоначалното раз-
витието на редица плевели и селско-
стопански култури (Hunt, 1982; Rice, 
1974; Brown and Morra, 1995; Chung, 
et al., 1997; Moer and Huang, 1997; 
Reigosa et al., 1999; Agraval et al., 2002; 
Kostadinova et al., 2002; Chaniago, 2003; 
Fujii, 2003; Hong et al., 2003; Hoque et 
al., 2003; Iqbal et al., 2003; Marchin-
Silva and Aqϋila, 2006; Kadioglu et al., 
2005; Verma & Rao, 2006). 

Получените резултати са проти-
воречиви, потвърждавайки в различ-
на степен инхибиращия или стимули-
ращ ефект (Ebana et al., 2001, Kadioglu 
et al., 2005, Серафимов и кол., 2005; 
Aleksieva and Serafimov, 2008) на раз-
личните плевели върху покълването 
на семената.

Затрудненията в тази насока се 
дължат на конкретни обединител-
ни експериментални методи, които 
от една страна да моделират лабора-
торните и полски експерименти, и от 
друга да се направи разграничение 
между алелопатия и конкуренция в 
растителните съобщества (Steven et al, 
1984; Стоименова, 1990; Nakova, 2004; 
Stoimenova et al., 2004a; Stoimenova et 
al., 2004b; Серафимов и кол., 2008). 
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Според (Rice, 1995; Grace & Tilman, 
1990; Inderjit & del Moral, 1997; Willis, 
2007) природата на конкурентните и 
алелопатични взаимоотношения в аг-
рофитоценозите се определят от мно-
жество фактори. Най-често използва-
ни методи за доказване на алелопа-
тичната интерференция в растителни-
те съобщества или в системата „плевел 
– културно растение” е установяване 
стимулиращият или инхибиращ ефект 
на екстрахирани растителни материа-
ли върху тест – растения или проуч-
ване ефекта на растителни остатъци и 
тяхното прилагане в кварцов пясък и/
или в почвата, които се извършват при 
лабораторни условия (Топалов,1986; 
Kaworu et al., 2001;Adetayo et al., 2005; 
Paneva (2006). 

В редица проучвания (Turk and 
Tawaha, 2002; Hoque et al., 2003; 
Vasilakoglou et al., 2006; Ashrafi et al., 
2007; Koloren, 2007; Brooks, 2008) за 
определяне алелопатичната интерфе-
ренция между плевелите и културни-
те растения се използва екстрахиран 
растителен материал от свежа или 
суха плевелна биомаса, като концен-
трациите на екстрактите са значител-
но по-високи в сравнение с тези кои-
то се срещат в агрофитоценозите при 
отпадане и декомпозиране на плевел-
на биомаса в почвата (Moyer & Huang, 
1997; Bruce et al., 1999; Gill et al., 2000; 
Adetayo et al., 2005; Kayode & Ayeni, 
2009). Екстрахирането обаче се из-
вършва с различни носители – дести-
лирана вода или органични разтвори-
тели (Стоименова, 1990; Kaworu  et al., 
2001; Burda and Oleszek, 2004; Elemar 
et al., 2005; Серафимов и кол., 2005; 
Maigahani et al., 2007). 

При екстрахирането на расти-
телните материали обаче не  се взема 
под внимание факта, че повечето от 
използваните разтворители могат да 
увеличат дифузията на алелохими-
калите, както и отделянето на такива 
химикали които е напълно възможно 
да не се отделят при полски условия  
(Putnam, 1983). При извършване на 
експерименти в оранжерийни усло-
вия добавянето или внасянето на рас-
тителни остатъци в почвата, особено в 
големи количества може да доведе до 
промени в структурата на хранителна-
та среда и/или в способността й да за-
държа вода в сравнение с контролния 
вариант (Qasem and Hill, 1998). Про-
мените в структурата на средата могат 
да повлияят върху формирането на 
кореновата система при тест – расте-
нията. В този случай проблемът може 
да бъде преодолян чрез добавяне на 
хранителни разтвори след влагане на 
растителния материал. Това от една 
страна може да компенсира изнесени-
те количества хранителни вещества, а 
от друга да маскира проучвания але-
лопатичен  ефект, тъй като алелопа-
тичното въздействие на плевелите е 
по-ясно изразено при по-слабо плодо-
родие  (Rice, 1995). 

Неизбежното вариране в резул-
татите при извършване на алелопа-
тичните проучвания при лабораторни 
условия се дължи и на микроорганиз-
мите, които се развиват относително 
добре в екстрактите и тяхното действие 
може да разгради или измени отделни 
алелохимикали (Putman and DeFrank, 
1983; Nair et al., 1990; Weidenhamer, 
1996), както и да окажат влияние вър-
ху pH на средата (Marinov-Serafimov, 
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Dimitrova, 2007). В този случай про-
блемът може да бъде преодолян чрез 
добавяне на тимол при изготвянето на 
екстрактите  (Marinov-Serafimov et al., 
2007). Варирането в резултатите при 
лабораторните изследвания се дължи 
и на неоптималното количество вода 
и/или воден екстракт необходим за 
покълването на семената при алело-
патични изследвания при лаборатор-
ни условия (Wolk et al., 1989; Suriyong, 
et al., 2002; Marinov-Serafimov et al., 
2007; Golubinova, Vasilevska, 2008). 

Изследването на ефекта на фил-
триращи се коренови ексудати в съ-
дове с растящи растения е един по – 
ограничен метод за проучване на але-
лопатичния ефект в ситемата плевел 
–културно растение. Методът е извес-
тен като „стъпаловиден” или „филтри-
ращ”, разработен e от Bell and Koeppe 
(1972) и модифициран от Lovett and 
Jokinen (1984), който позволява до-
бавяне на филтратите от кореновата 
система на плевел - културно расте-
ние към циркулиращият разтвор. При 
използването на „стъпаловидния”, 
метод трябва да се вземе под внима-
ние, че количеството на филтрирани-
те хранителни вещества от плевелите 
в „стъпаловидния апарат” могат да 
бъдат по-малко в сравнение с тези на 
културите.  Следователно, филтратите 
могат да се различават по съдържа-
ние на хранителни вещества, концен-
трация на минерали и съдържание на 
алелохимикали.  Според Qasem and 
Hill (1989), Rice (1995), ако добавените 
хранителни вещества в „стъпаловид-
ния апарат” не могат да компенсират 
инхибиращия ефект върху развитие-
то на тест-растенията, включително 

и плевелите е доказателство за алело-
патично взаимодействие, докато ако 
добавянето на хранителни вещества 
в „стъпаловидния апарат” стимули-
ра развитието на плевелните видове, 
отколкото на културните растения в 
този случай взаимодействието между 
тест-растенията  може да се дефинира, 
като конкуренция. 

През последните десетилетия се 
разширява изследователската рабо-
та върху  определянето на химичната 
структура на алелохимикалите. Иден-
тифицирани са различни алелохими-
кали - фенолни киселини, кумарини, 
терпентиноиди, флавоноиди, алкало-
иди, гликозиди, гликозинолати, тер-
пени, феноли, производни на тропина 
с естерифицирана хидроксилна група 
– О - ацетил тропин  и др. (Rice, 1995, 
Richard,  1999) чрез които по-точно се 
определя алелопатичната интерфе-
ренция в системите културно растение 
– плевел, плевел-културно и несъв-
местимост между културни растения. 
Според Blum (1996) алелопатичната 
интерференция между растителните 
видове е резултат от комбинираното 
въздействие на алелохимикалите вър-
ху физиологичните процеси на рас-
тенията акцептори. Установено е, че 
алелопатиичните взаимоотношения в 
растителните съобщества са с промен-
ливи величини и силно се лимитират 
от абиотичните (температура, валежи, 
слънчева радиация, хранителни ве-
щества и др.) и биотичните (болести, 
неприятели и др.) факторите на среда-
та (Chou, 1990, Alsaadawi, 1992). В екс-
перименталната си работа Einhelling 
(1996) установява, че под влияние на 
стресови фактори се засилва синтеза 
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на алелохимикали в растителните ор-
ганизми, като по този начин се увели-
чава и алелопатичният им потенциал. 

Според обобщените резултати 
от Rice (1995) и Ахмед (2004) някои 
алелохимикали са изучени подробно, 
а някои перспективни от тях вече се 
произвеждат в лаборатории или по-
лузаводски условия и се използват в 
земеделското производство с обеща-
ващи резултати. Следователно алело-
химикалите, като природни продукти 
разкриват възможности за борба сре-
щу плевелите, а тяхното практическо 
приложение няма да предизвиква за-
мърсяване на продукцията и околната 
среда, тъй като този механизъм на би-
ологично взаимодействие между два 
или повече растителни вида би могъл 
да се използва като алтернативен ме-
тод за регулиране на плевелната плът-
ност, както и да спомогне за намаля-
ване на внасянето на синтетични хер-
бициди (Murphy, 2001; Macías et al., 
2003(a), Macías, et al., 2003(b); Reigosa 
et al., 2006; Brooks, 2008; Kruidhov, 
2008). 

Според проучванията на 
Olofsdotter et al. (1995), Hwu et al. (1999) 
алелопатията има ключова роля в ре-
гулиране на плевелната плътност в 
изкуствените растителни съобщества 
(агрофитоценози) при полски усло-
вия и възможната корелация между 
алелопатичния потенциал и физио-
логичните, морфологичните призна-
ци, които са важни от агрономическа 
гледна точка. На съвременния етап в 
земеделската практика алелопатията 
може да намери практическо прило-
жение за борба срещу плевелите чрез 
използване на: алелопатични покров-

ни или задушаващи култури (Дими-
трова, 1998; 2005; Dimitrova, 2008; 
Muller-Scharer and Baumann, 1993; 
Lotz et al., 1991; Lindquistet et al., 1998; 
Callaway and Forcella, 1993; Lemerle et 
al., 1996); алелопатични ротационни 
или съпътстващи култури (Putnam and 
Duke, 1978; Barnes and Putnam, 1986); 
токсични екстракти от алелопатични 
растения (Habib and Ranman, 1988); 
мулчиране или заравяне на растител-
ни остатъци (Putnam, 1988); естестве-
ни хербициди (Putnam, 1988); селек-
ция на алелопатични сортове култури 
с потенциал за подтискане на пле-
велите (Einhelling and Leather, 1988, 
Aleksieva and Serafimov, 2008). 

В проучванията на Peters (1986), 
Димитрова (1993), Liebman and 
Gallandt (1997), Dimitrova (2003) e ус-
тановено че използването на Avena 
sativa като покровна култура е ефикас-
но биологично средство за борба срещу 
плевелите при семепроизводството на  
Dactylis glomerata L. и Lolium perenne 
L. Това вероятно се дължи именно на 
способността му да образува и отделя 
алелохимикала „скополетин”, който 
инхибира растежа на плевелите. 

Като добра алтернатива от еко-
логичен и икономически аспект е от-
глеждането на люцерната в смесени 
посеви с многогодишни житни треви 
в т. ч. Dactylis glomerata L., Bromus 
inermis L., Agropyron desertorum 
Fisch. Schult. В този случай културата 
има  по-висока плевелоподтискаща 
способност в сравнение със самостоя-
телното й отглеждане при трикратно 
по-малък брой третирания с хербици-
ди. Плевелите са на контролируемо 
ниво, подтиснати в най-долния етаж 
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на тревостоите, недостигащи до фази 
семеобразуване. Смесените посеви с 
трите вида култури са с добра взаимо-
поносимост и с по-висока продуктив-
ност (от 22 до 35%). Тези изследвания 
показват, че отглеждането на люцер-
на с някои многогодишни житни кул-
тури в смесени посеви и използването 
на покровна култура овес в качеството 
си на биологично средство за борба е 
една алтернатива в изграждането на 
система от добри растителнозащитни 
практики (Димитрова, 1998 и 2005). 

Многогодишните тревни смески 
на Medicago sativa L. с  някои мно-
гогодишни житни култури (Dactylis 
glomerata L., Bromus inermis L., 
Agropyron desertorum Fisch. Schult.) 
редуцират плътността и формирането 
на надземната биомаса на многого-
дишните плевели (Sorghum halepensis 
(L.) Pers. и Cirsium arvense L., в ре-
зултат на което се ограничава инва-
зията на тези плевели (Dimitrova and 
Marinov-Serafimov, 2007a и 2007b).

В системата на екологосъобраз-
ното земеделие използването на ня-
кои покровни  зърнено-житни култу-
ри (Hordeum sativum, Avena sativa, 
Secale cereale) в година на създаване 
на люцернови посеви може да бъде 
една успешна алтернатива на кон-
венционалната технология. Освен, 
че притежават плевелоподтискаща 
способност, те позволяват по-ефек-
тивно използване на площите през 
първата година на отглеждане на лю-
церната, когато тя е с бавен темп на 
растеж и развитие. При конкретните 
условия на проучването във възхо-
дящ ред по агресивност покровните 
култури са:  Hordeum sativum, Avena 

sativa, Secale cereale (Baker and Smith, 
1987; Dimitrova, 2008). Наблюдавана 
е обаче биологична несъвместимост 
между  Medicago sativa L. и Festuca 
arundinacea Scherb. Подобни са и по-
лучените резултати в експериментал-
ната работа на Маринов-Серафимов 
(2010a,b), според който използването 
на овес, като алелопатично-мулчира-
щата култура  в соевия посев редуцира 
степента на заплевеляване както и ко-
личеството на натрупаната суха био-
маса на късните пролетни плевели, но 
оказва силен негативен ефект върху 
соевите растения.

 При съвременното земеделие се 
запазва проблема за борбата с плеве-
лите и отказът на химични средства 
за защита от тях обикновено се съпро-
вожда с рязко снижаване на добиви-
те. Решение на проблема се вижда в 
разработване на интегрирани системи 
за борба с плевелите, включващи до-
стойнствата на химичните, биологич-
ните, превантивните и механичните 
методи за борба при минимализиране 
на техните негативни страни. Интег-
рираната система за борба с плевели-
те в най-голяма степен съответства на 
принципа на екологизацията и опаз-
ване на околната среда с едновремен-
но повишено унищожаване на пле-
велите и икономия на енергия (NRC, 
1989; Ольгаренко и Ткачева, 1999; 
Стоименова и кол., 2008). Включване-
то на алелопатични признаци заедно с 
друг растителен потенциал (например 
ранна жизненост, големина на листа-
та, височина на растенията и братене) 
би могло да бъде важна стъпка към 
по-нататъшното разработване на сис-
теми за устойчиво растениевъдство, 
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разчитащо по-малко на хербицидите 
Lemerle et al (1996). 

Поради селективния характер на 
алелопатията не би трябвало да се оч-
аква, че тя самостоятелно би могла да 
унищожи всички плевели в типична 
селскостопанска обстановка, тя би мо-
гла да функционира като елемент на 
общата стратегия за борба с плевели-
те. Това налага необходимостта както 
от по-задълбочени теоретични проуч-
вания, така и върху методите за прак-
тическо приложение на алелопатията 
в съвременното земеделие.  
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1. ВъВедение

Инициативите за усъвър-
шенстване на информа-
ционното общество (ИО) 

поставят нови изисквания към съвре-
менните информационни техноло-
гии (ИТ) за решаване на проблеми с 
глобализацията [1] и разпределеното 
информационно обслужване. Това се 
потвърждава от доклада на Европей-
ската комисия (ЕК) за резултатите от 
прилагане на инициатива i2010 през 
периода 2005-2009 г. [2], както и от 
обобщаващия доклад за 2009 г. [3] 
в сектор „предприятия и промишле-
ност”. В тази посока е и един от трите 
основни приоритети на представената 
през март 2010 г. стратегия Europe 
2020 [4], свързан с „изграждане на 
икономика, основаваща се на знания 
и иновации”. Задачата е не само да 
се разработват и внедряват нови тех-
нологични решения за съхраняване, 
обработка и пренасяне на информа-
цията (GRID [5], Cloud Computing [6, 
7], Mobile Cloud Computing [8]), но 

и да се осигури висока ефективност 
на тяхното приложение в различни 
области на науката, образованието, 
икономиката, индустрията и социал-
но-битовата сфера [9]. Създаването 
на разпределени информационни 
ресурси и предоставянето на услуги 
за разпределено обслужване налагат 
изграждане на знания в обществото 
за принципите, методите и техноло-
гичните средства за целесъобразното 
им използване.

От друга страна, съвременните 
ИТ позволяват все по-силно навлиза-
не на разпределената компютърна об-
работка в социалните взаимоотноше-
ния и утвърждаване на направлението 
“social computing”, свързано с изграж-
дане на социални мрежи от сайтове 
(MySpace, Facebook, Twitter, etc.) [10]. 
Социалните мрежи провокират всеки 
участник да открива профил с лични 
данни (ЛД) и да публикува персонална 
информация, която да бъде достъпна 
през глобалната мрежа от множество 
други потребители. Това разширява 

ТЕХНОЛОГИИИ

Разпределено информацион-
но обслужване и защита на 
личните данни

Проф. д.т.н. Ради Романски
Технически университет - София
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възможностите за социални контакти, 
но открива и опасности за спекулации, 
в някои случаи нежелателни, както и 
поставя доста въпроси относно персо-
нализацията на социалните контакти 
и правото на личен живот [11, 12]. В 
този смисъл защитата на персонал-
ната информация на потребителите е 
един сериозен проблем при разпреде-
лените услуги и комуникациите в гло-
балната мрежа [13, 14]. Това с пълна 
сила важи и за облачните услуги (cloud 
services), при които се налага да бъдат 
приложени технологични мерки за 
защита на личните данни [15, 16].

Статията е насочена към основни-
те проблеми, свързани с осигуряване 
на адекватна защита на персоналните 
данни при разпределената обработ-
ка на информацията, достъпа до раз-
пределени информационни ресурси 
(включително профили в социални 
мрежи) и ползване на разпределе-
ни услуги в глобалната мрежа. В този 
смисъл в следващите части са обсъде-
ни някои проблеми на разпределения 
достъп в съвременното ИО, предоста-
вянето на облачни услуги и техноло-
гичните възможности за организация 
на защита на ЛД на потребителите.

2. Аспекти нА рАзпределения 
достъп и облАчните услуги

Развитието на съвременното ИО 
(в частност и у нас) е насочено главно 
в три направления – към подобрява-
не на услугите в обществената сфера 
(e-servicing), за комплексна инфор-
матизация в стопанската сфера� (e-
business, e-commerce, e-banking) и за 
осигуряване на непрекъснато разви-

тие на науката и подобряване на ино-
вациите (e-learning). За решаване на 
проблемите в тези направления се из-
исква усилено внедряване на специ-
фичните ИТ, които да позволят:

ü ефективно използване на ин-
формационните ресурси на общество-
то;

ü оптимизиране и автоматизация 
на информационните процеси;

ü прякото им участие като акти-
вен компонент в бизнеса или в соци-
алната дейност ;

ü информационно взаимодейст-
вие между граждани, бизнес и адми-
нистрация;

ü информатизацията на обще-
ството и натрупване на знания.

Европейският съюз (ЕС) поддър-
жа последователна политика за ефек-
тивното изграждане на глобално ИО 
като съвкупност от отделните нацио-
нални ИО чрез инициативи и програ-
ми за стимулиране творчеството, науч-
ните изследвания и иновациите в об-
ластта на ИТ, както и за развитието на 
информационни услуги в европейски 
мащаб. Освен с ефикасно и модерно 
управление в стопанската сфера, това 
се постига и чрез създаване на инфор-
мационни среди, системи и платфор-
ми за отдалечен достъп до информа-
ционните ресурси и тяхното разпре-
делено използване. Това се свързва с 
компонентите „е-достъп” и „е-обще-
ство” на ИО, отразяващи развитието 
на технологичните възможности за 
свързване и взаимодействие в елек-
тронна (мрежова) среда и нарастване 
на използването на компютърните и 
мрежови технологии от гражданите 
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и бизнеса. Показателно в тази насока 
е статистиката за достъп на домакин-
ствата в България до Интернет (фиг. 
1), като относителният дял на широко-
лентовия достъп значително нараства 
през годините. Посочените 50,9% за 
проникване на Интернет в домакин-
ствата, обаче, поставя България в дъ-
ното на класацията за ЕС (според Ев-
ростат). Подобна е позицията и относ-
но широколентовия достъп (50,8%) 
при средно 72% за ЕС. В същото време 
у нас достъпът до глобалната мрежа се 
използва главно за онлайн четене на 
вестници и новини, дейност в социал-
ните мрежи, а само 7% от потребите-
лите се занимават с онлайн банкиране 
или работа по сайт или блог.

 

Фиг. 1. Достъп до Интернет в България 
(по данни на НСИ) 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17&a1
=2405&a2=2406&a3=2407#cont

Глобалната информатизация на 
обществото води до включването на 
все по-голям брой потребители с раз-
лични интереси, възможности и по-

ведение, както и поддържане и пре-
даване на разнородна мултимедийна 
информация в разпределените ком-
пютърни системи. Повишената ак-
тивност в Интернет-пространството, 
обаче, налага решаване и на един друг 
проблем, свързан с основните Евро-
пейски разбирания за неприкосно-
веност на личния живот и защита на 
персоналните данни при е-достъп до 
разпределени информационни ресур-
си [13, 14, 17], включително и в “обла-
ка” [18]. Това изисква при създаване на 
среди за отдалечен мултипотребител-
ски достъп да се предвидят технически 
и организационни мерки за защита на 
предоставените от регистрираните по-
требители ЛД срещу тяхното неправо-
мерно разпространение и използване 
за други цели, различни от обявените, 

както и строги правила за авториза-
ция и автентификация [19, 20]. 

Разбира се, облачните изчисле-
ния (cloud computing) имат доста пре-
димства, свързани с инфраструктура-
та, програмното осигуряване и пред-
лаганите платформи, достъпни при 
наемане във вид на услуга (облачни 
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услуги – cloud services) от отдалече-
ни потребители в глобалната мрежа. 
Това позволява значително намаля-
ване на разходите за създаване и под-
държане на собствена инфраструктура 
и нейното поддържане. „Облакът”, от 
гледна точка на потребителя, е вирту-
ална среда за компютърна обработка 
и съхраняване на данни, включваща и 
решаване на проблемите по осигуря-
ване на информационната сигурност. 
Същественият проблем е, че доста от 
правилата по информационната защи-
та не са приложими във вида, в който 
са възприети (особено за законовите 
норми, приети на ниво ЕС). Последно-
то налага актуализиране на норматив-
ните разпоредби в ЕС и разработване 
на адекватни и ефективни процеду-
ри, адаптирани към виртуализацията 
на разпределеното информационно 
обслужване. В това отношение ЕК не 
трябва да разчита само на прилагане 
от потребителите на технологичните 
средства за информационна защита, 
известни като PET (Privacy Enhancing 
Technologies). Основните предизвика-
телства на облака към защитата на ЛД 
са дискутирани в [16].

В различни литературни източни-
ци, включително и на Националния 
институт по стандарти и технологии 
(NIST) [20], се дават дефиниции на 
облака, на базата на които може да се 
направи заключението, че всеки ком-
пютър, свързан с глобалната мрежа, 
може да се разглежда като терминал 
за достъп до отдалечени компютърни 
мощности, софтуерни технологични 
средства и хранилища на данни (цен-
тър за данни) при осигурена инфор-
мационна защита. Управлението и 
предоставянето на тези възможности 
се осъществява от доставчик (Cloud 

Service Provider – CSP), като са дефи-
нирани три основни модела на облач-
ни услуги (едно разпределение по на-
емане е дадено на фиг. 2):

ü Инфраструктура като услуга 
(Infrastructure as a Service – IaaS) – из-
ползване на наета компютърна мощ-
ност и/или памет (долно ниво на об-
лачната обработка.

ü Платформа като услуга (Platform 
as a Service – PaaS) – разработване на 
клиентски приложения чрез виртуал-
ни средства в облака, осъществявайки 
връзката между останалите два типа 
услуги.

ü Софтуер като услуга (Software 
as a Service – SaaS) – високото ниво на 
облачните услуги за предоставяне на 
софтуер за разработване на собствени 
потребителски приложения.

 

Фиг. 2. Относителен дял на наети 
облачни услуги

Основно твърдение на доставчи-
ците на облачни услуги е, че това е 
бъдещето на разпределената инфор-
мационна обработка, основаващо се 
на намалените разходи по нейната ор-
ганизация и поддръжка. Изследвания 
от последните години, обаче, показ-
ват, че над 70% от фирмите изтъкват 
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като довод за отказ от облачни услуги 
нивото на информационна сигурност 
и защита на персоналните данни [20]. 
Това се потвърждава и от направения 
в [21] анализ на риска, налагащ изво-
да, че доставчиците на облачни услу-
ги трябва да убедят своите клиенти 
относно прилаганата адекватна по-
литика за информационна сигурност. 
Тази несигурност за предоставените 
данни се определя от основна харак-
теристика на облака – множественото 
наемане, както и от редица особености 
на облачния модел, влизащи в проти-
воречие с основни директиви на ЕС за 
защита на личните данни [16].

3. осноВни принципи нА зАщитА 
нА личните дАнни

Неприкосновеността на личния 
живот е основно човешко право, по-
лучило своето международно призна-
ние в редица международни договори 
и документи, като „Всеобщата декла-
рация на човешките права и основ-
ни свободи”, „Международен пакт за 
граждански и политически права”, 
„Европейска конвенция за защита на 
правата на човека и основните свобо-
ди” и др. Защитата на ЛД е неизмен-
на компонента на правото на личен 
живот и неговата неприкосновеност 
(“privacy”), като идеята се развива в об-
ществените отношения още от средата 
на XIX век. Развитието на автоматизи-
раната обработка на информацията, 
разширяване на мрежовите комуни-
кации и нарастващите възможности 
за отдалечен достъп до разпределени 
информационни ресурси налага все 
по-строги изисквания към прилага-

ните политики за информационна 
сигурност. В рамките на ЕС са приети 
редица документи за регулиране на 
обработката на ЛД, поставящи кон-
кретни изисквания за тяхната защита. 
В съвременното ИО, обаче, нараства-
щото споделяне на информационни 
ресурси и възможности за отдалечен 
достъп до тях, както и навлизането на 
социалните мрежи и „облачните” ус-
луги, създават бариери при прилагане 
на основни диирективи по защита на 
ЛД.

В световен мащаб се дефинират 
няколко основни модели за защита на 
ЛД:

Ø Модел на централизирано за-
конодателство. Предвижда същест-
вуване на специален закон, уреждащ 
изцяло принципите на защита на ЛД 
в съответната държава. Възприет е в 
страните от ЕС, включително и в Бъл-
гария.

Ø Модел на съвместна регула-
ция. Моделът е модификация на гор-
ния, като правилата за защита на ЛД 
се развиват и налагат от бизнеса, а 
специален орган следи за тяхното из-
пълнение. Предимство на модела е 
по-голяма гъвкавост, но е възможно 
занижаване на изискванията относно 
нивото на защита. Моделът е възприет 
в Канада и в Австралия. 

Ø Модел на секторното законо-
дателство. Насочване на законода-
телната дейност за защита на ЛД към 
определен икономически сектор или 
компании в дадена област  и се при-
лага при липса на национален закон. 
Примери са закон за електронната 
търговия (приети в Мексико и Южна 
Корея), закони за свобода на инфор-
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мацията (приети в над 50 страни). Ос-
новен недостатък на секторните зако-
ни е, че с развитие на ИТ конкретни 
разпоредби могат да станат неприло-
жими, както и проблемът с осъщест-
вяването на контрол.

Ø Модел на саморегулирането. 
Компаниите и фирмите сами опреде-
лят правилата и ограниченията при 
обработка на ЛД (например, чрез етич-
ни или браншови кодекси). Основни-
ят недостатък е свързан с осъществя-
ване на надзора, който обикновено е в 
ръцете на самите компании. Подходът 
е ефективен при поддържане на общи 
(разпределени) бази данни и отдале-
чен достъп до информационните ре-
сурси на отделни компании.

Ø Модел на индивидуална за-
щита. Прилага се от индивидуални 
потребители на глобалната мрежа, 
които разчитат на собствени техно-
логични средства (кодиране, шифро-
ване, криптиране, прокси-сървъри, 
електронни пари, смарт карти и пр.), 
чрез които се осигурява необходимата 
конфиденциалност и ограничаване на 
достъпа до данните. Индивидуалната 
защита на личното информационно 
пространство възниква 
преди всичко поради опа-
сенията на потребителите 
на Интернет-комуника-
циите, че средата не пре-
доставя достатъчно ефек-
тивни средства за сигур-
ност.

Моделите показват 
различните схващания за 
защита на ЛД в различни-
те страни, определяно и от приетата 
дефиниция за ЛД. Например, в Евро-
па е възприето определение за ЛД като 

“всяка информация, отнасяща се до 
физическо лице, което е идентифици-
рано или може да бъде идентифици-
рано пряко или непряко чрез иденти-
фикационен номер или чрез един или 
повече специфични признаци” (чл.2 
от Закон за защита на ЛД на Р. Бълга-
рия). В САЩ популярна дефиниция се 
свързва с „правата и задължениета 
на лицата и организациите относно 
събиране, използване, съхраняване и 
разкриване на персонална информа-
ция”. В тази връзка моделът на инди-
видуална защита е показателен за не-
доверието на доста потребители към 
прилаганата политика за информа-
ционна сигурност при разпределено-
то информационно обслужване. Това 
налага актуализиране на законовата 
база за по-прецизно следене на дейст-
вията в глобалната мрежа и повиша-
ване на отговорностите на предоставя-
щите услуги в нея. 

На фиг. 3 е представен модел на 
жизнен цикъл на традиционна обра-
ботка на ЛД, описващ последовател-
ните фази от началното събиране на 
ЛД (основно със съгласие на физиче-
ското лице) до приключване на тяхна-
та обработка чрез унищожаването им. 

 
Фиг. 3. Жизнен цикъл на обработка-

та на ЛД
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Реализацията на жизнения ци-
къл се осъществява от администратор 
на ЛД (АЛД), на когото са вменени и 
конкретни задължения по осигурява-
не на организационна и технологична 
защита на поддържаните регистри с 
ЛД. Особености на отделните фази са 
следните:

ü събирането на ЛД трябва да 
става със съгласие на физическото ли-
це-собственик, освен за специфични 
случай, предвидени в закон;

ü съхраняването се извършва в 
регистри за ЛД (автоматизирани или 
не) при предварително дефинирани 
категории от данни, съобразени с цел-
та на обработката;

ü използването трябва да става 
правомерно съгласно определената 
цел и от упълномощени (легитимни) 
служители, спазвайки инструкция за 
защита на ЛД, като в зависимост от 
характера и типа на категориите дан-
ни трябва да са предвидени адекватни 
технически и организационни мерки 
за защита;

ü актуализацията се налага от 
принципите на коректност на ЛД и 
изискването за поддържане на пре-
цизна, пълна и актуална информация;

ü предоставянето на ЛД може да 
става само при строго регламентира-
ни правила, спазвайки принципа, че 
собственик на данните е физическото 
лице;

ü трансфер на ЛД е прехвърляне 
през граница, като основно изискване 
е приемащата страна да осигурява за-
щита не по-слаба от тази в изпраща-
щата страна;

ü архивиране на конкретни ЛД за 
определен срок се налага главно при 
законови изисквания;

ü унищожаване на ЛД се извърш-
ва след изпълнение на поставената 
цел, освен ако не предвидено предава-
не на друг администратор на ЛД (на-
пример, за архивиране).

В смисъла на представеното по-
горе и насочено към организацията на 
разпределеното информационно об-
служване, субектът, предлагащ и ад-
министриращ съответната виртуална 
(разпределена) среда, ще трябва да се 
разглежда като АЛД, защото обработ-
ва лични профили на регистрираните 
потребители и носи законови отговор-
ности. Трябва да се има предвид, че 
процесите по предоставяне и обработ-
ване на лични данни се осъществяват 
в web-пространството, което поставя 
допълнителни изисквания относно 
средствата и мерките за информа-
ционна защита. Не на последно място 
трябва да се отбележи, че възниква-
щите в Интернет-пространството про-
блеми тангират до тези на облачните 
услуги, разгледани в [16] и отнасящи 
се главно за фазите „съхраняване” (из-
вестно ли е къде точно се съхраняват 
ЛД?), „използване” (при множествено 
наемане в облака има възможност за 
неправомерен достъп), „трансфер” 
(периодичното прехвърляне на дан-
ни в хранилища в различни страни е 
типично за облака) „унищожаване” 
(как се гарантира унищожаването при 
многократното презаписване в раз-
лични точки на облака?). В този сми-
съл дискусионен е и въпросът относ-
но предприеманите организационни 
и технологични мерки за защита на 
данните в облака или разпределената 
виртуална среда, още повече че при 
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тази обработка смисълът на „Адми-
нистратор на ЛД” се размива. Послед-
ното позволява на собственика или 
доставчика на облачни услуги да не се 
ангажира пряко с изпълнението на за-
конови разпоредби по защита на ЛД, 
като например:

ü да информира лицата, от които 
се събират ЛД, за основанието, целта, 
формата на събиране, правото на дос-
тъп, възможното предоставяне на тре-
ти лица и пр., както и да обработва ЛД 
само за обявената цел(и);

ü да предприеме необходимите 
технически и организационни мерки 
за осигуряване на 
адекватна защита на 
ЛД в поддържаните 
от него регистри;

ü да осигури 
достатъчно гаран-
ции и да носи отго-
ворност за корект-
ната обработка на 
ЛД, както от своите 
служители, така и от 
обработващ ЛД, на 
когото е възложил 
тези функции.

ü да осигури достъп на лицата, 
собственици на ЛД, до водените от 
него регистри и да не пречи на контро-
ла върху процеса на обработка на ЛД;

ü да съхранява ЛД само за време-
то, което е необходимо за изпълнение 
на поставената цел.

4. оргАнизАция нА зАщитАтА нА 
лични дАнни при информА-
ционното обслужВАне 

Прието е под информационна си-
гурност (Information Security) да се 
разбира състоянието на защитеност 
на информационните ресурси в съсре-
доточени и разпределени компютър-
ни среди, включително и тяхното пре-
насяне по комуникационни линии, 
от незаконен достъп, разрушаване и 
други въздействия, нарушаващи тях-
ната функционалност и цялост. Това 
налага прилагане на строга политика 
за информационна сигурност, бази-
рана на ясно дефинирана концепция 
(резултати от изследване на Eurostat 
са дадени на фиг. 4) [22].

 

Фиг. 4. Оценка за нивото на ясно 
дефинирана концепция за информа-
ционна сигурност в предприятията 
(малки, средни, големи) на ЕС-27 при 

средно ниво от 27%
Глобализацията и виртуализаци-

ята на информационното общуване в 
съвременния интернет-свят изисква 
прецизно анализиране на основни-
те типове нарушения и причините за 
компрометиране на информационна 
сигурност. Едно обобщение на резул-
тати от изследването на Eurostat за ЕС-
27+ и за България са дадени на фиг. 5 
и фиг.6.
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Фиг. 5. Основни типове нарушения 
на информационната сигурност 
(1) Разрушаване на данни поради 
атака или друг неочакван инци-

дент; (2) Разкриване на конфиден-
циални данни чрез проникване или 
прихващане; (3) Невъзможност на 
ИТ-инфраструктурата да проти-

водейства на външни атаки; 
МАХ (максимална стойност за 

страна от EС-27+); BG (оценка за 
България) 

20,0%

3,0%
5,0%

1,0%

7,0%

1,0%

5,0%

0,5%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

(1) (2) (3) (4)

ЕС-27+ BG

 
Фиг. 6. Базови причини (типове ин-

циденти) при нарушаване на инфор-
мационната сигурност 

(1) Апаратни и програмни неизправ-
ности; (2) Външни атаки; (3) Вируси 

и несанкциониран достъп; (4) Про-
никване в БД и прихващане на съоб-

щения; 
EС-27+ (средна стойност за стра-
ните от ЕС+); BG (оценка за Бълга-

рия) 

Подобни изследвания, както и 
представени в различни източници 
анализи на риска при информацион-
но обслужване във виртуални и облач-
ни среди налагат решаване на пробле-
ми като: 

· осигуряване на надеждна инфор-
мационна сигурност на ресурсите; 

· защита на ЛД на потребители и 
участници в информационните про-
цеси; 

· дефиниране на права за достъп 
до определени информационни ре-
сурси в зависимост от правомощията. 

Всеки администратор на ЛД тряб-
ва да изгради подходяща Система за 
сигурност на ЛД (ССЛД) като след-
ствие от политиката за сигурност и да 
създаде технологични структури за за-
щита на ЛД [16].

Очевидна е пряката връзка на 
технологиите и мерките по защита на 
ЛД с процедурите за осигуряване на 
надеждна информационна сигурност. 
Същественият проблем е, че персо-
налната информация (включително и 
тази за персонална идентификация) в 
web-пространството нараства значи-
телно. Това се отнася както за разпре-
делени приложения и среди (инфор-
мационни системи с разпределени 
бази от данни, разпределени среди за 
обучение, виртуални лаборатории и 
пр.), така също и за използваните ре-
сурси и услуги в облака за изчисления 
или за съхраняване на данни (включи-
телно масиви от лични данни) отдале-
чени хранилища и центрове за данни.

Управлението на достъпа до ин-
формационните ресурси е друга стра-
на на дискутирания проблем, която се 
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свързва с две основни процедури на 
информационната сигурност:

ü авторизация (authorization) – 

процес на упълномощаване (предос-
тавяне на определени права) за достъп 
до конкретни информационни ресур-
си или компоненти на дадена система 
и извършване на дадена дейност (мо-
дификация, въвеждане, изтриване, 
допълване и пр.);

ü автентификация (authentication) 
– удостоверяване самоличността на 
даден потребител за проверка на него-
вата легитимност.

Връзката между ССЛД и изграж-
дането на среда за информационно 
обслужване е представена на фиг.7, 
като за защита на персоналните данни 
(включително и тези за автентифика-
ция) трябва да бъдат включени подхо-
дящи средства от всяко едно от пред-

ставените йерархични нива за инфор-
мационна сигурност.

 

Фиг. 7. Изграждане на ССЛД като 
част от среда за информационно об-

служване
¨ Вградени средства за информа-

ционна сигурност – съвкупност от апа-
ратни, програмни и криптографски 
средства, които осигуряват най-висока 
степен на защита и се явяват последна 
преграда пред данните срещу опитите 
на външни потребители за неправо-
мерен достъп до тях. Апаратните сред-
ства се използват за разпознаване на 
легитимния потребител, за защита на 
процесора и външната памет, за шиф-
роване на предаваните съобщения и 
т.н. Програмните средства се прила-
гат при разпознаване на правилно 
въведена от потребителя парола или 
ПИН, за ограничаване на достъпа до 

ТЕХНОЛОГИИ



 http://nauka.bg 96

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

59

части от диска, за проверка на нали-
чие на вирусни програми и активи-
ране на антивирусни програми и др. 
Криптографските средства се реали-
зират апаратно или програмно, като 
осигуряват шифроване на данните със 
симетрични или асиметрични алгори-
тми. Използват се системи с различно 
предназначение – за засекретяване на 
необходимите данни и съобщения, за 
автентификация (проверка на досто-
верност), електронен подпис и пр.

¨ Физически средства за защита 
– технически средства за предотвра-
тяване на достъпа на външни лица 
до помещения с работни станции и 
сървъри на бази данни, заключване 
на информационни носители и ар-
хивни данни, въвеждане на отличи-
телни знаци, охрана и осигуряване на 
защитна сигнализация, сегментиране 
на локалната мрежа и изолиране на 
сървъра от Интернет, осигуряване на 
резервно захранване и др.

¨ Организационни мерки за ад-
министративен контрол – допълват 
и разширяват функциите на физиче-
ските средства за защита, като особе-
но внимание се обръща на правилното 
използване на предвидените апарат-
ни и програмни средства. Включват: 
периодични проверки на потреби-
телския достъп до информационните 
ресурси и спазване на изискванията 
относно периодична смяна на пароли-
те; съхраняване на копия на данните; 
дефиниране на нивото на секретност 
на данните и определяне на права на 
достъп на служителите; определяне 
на пълномощията на администратора 
на БД за контрол на достъпа до съот-
ветните данни; допълнителна квали-
фикация на персонала и др.

¨ Законови и нормативни сред-
ства за защита – най-външно ниво 
на ССЛД, основаващо се на въведени 
специални закони, гарантиращи си-
гурността на компютърните системи и 
предвиждащи санкции за нарушите-
лите.

5. зАключение 

Разработени са много приложе-
ния, стандарти и протоколи, които из-
ползват криптографски алгоритми за 
осигуряване на защита на данните в 
различни аспекти. Към тях могат да се 
добавят различни биометрични систе-
ми за идентификация и ограничаване 
на достъпа. Тези групи технологич-
ни средства могат да се прилаган на 
долните две нива от ССЛД. В същото 
време изграждането на система за за-
щита на регистрите с ЛД решава част 
от проблемите при информационното 
обслужване в глобалната мрежа, но не 
може да преодолее известни заплахи, 
пораждани от взаимодействието с об-
лака и използването на облачни услу-
ги. Какво е решението? Преди всичко 
трябва да се актуализира законовата 
рамка на ниво ЕС и в национален ма-
щаб, за да се регламентират правата 
и задълженията на собственици, дос-
тавчици и потребители на облачни 
услуги. Това може да стане чрез ясно 
дефиниране на субекта, изпълняващ 
ролята на администратор на ЛД в об-
лака. На второ място трябва да се по-
виши отговорността на предлагащите 
облачни услуги относно внедряването 
на съвременни средства за защита на 
данните при всякакъв вид дейности с 
предоставените от потребителите дан-
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ни и идентификационни профили. И 
на трето място да се прилагат стрикт-
но изискванията и технологичните 
средства за защитеност (засекретява-
не) на изпращани в облака данни още 
при източника. 
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ФИЗИКА НА ЖИВАТА И МЕКАТА МАТЕРИЯ. ФИЗИКА В МЕДИЦИНАТА

 (c)
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Инсталирането на скромна фото-
волтаична система и използването 
й, за да се захранят няколко домаш-
ни уреда, е от образователно значе-
ние и е истинско удоволствие. Тази 
статия, представляваща „как да“ 
напътствия, ще ви помогне в това 
начинание.

Физиците рядко биха позволили 
на своите студенти да се „из-
мъкнат“ в курсовете, без да са 

разбрали концепцията за енергия и 
без да могат да извършват пресмята-
ния, свързани с енергия. Извън науч-
ните среди обаче терминът „енергия“ 
не се свързва с една винаги запазваща 
се величина, а по-скоро с превръщане-
то на съхранена в големи количества 
енергия в електричество, в движение 
или с производство. Физиците имат 

много по-ограничен досег с проблеми, 
отнасящи се до трансформацията на 
енергията, макар че това е от огромна 
важност за обществото.
Възможността да се извлича енер-
гия помогна преди двеста години да 
се стимулира индустриалната рево-
люция, която беше придружена от 
експлозивно нарастване на селско-
стопанската производителност, насе-
лението и икономическия растеж. Но 
обществото никога преди не е разпо-
лагало с достъп до енергия в днешни-
те мащаби -всяка година около 4x1020 
J се превръщат в енергия за нуждите 
на човешки дейности. В даден момент 
и това ще се случи в близкото бъдеше, 
човечеството ще се сблъска с намаля-
ваща наличност на ресурсите от изко-
паеми горива, произтичащо от факта, 
че ресурсите са с крайна наличност, а 
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така и от геологическите условия, кои-
то налагат ограничения върху добива. 
Това намаляване ще бъде почувствано 
най-остро за петрола, но ще се отнася 
също за природния газ и в по-малка 
степен за въглищата. Изчерпването 
на световни запаси, които са от такава 
важност за нашия начин на живот, е 
безпрецедентно. Ние нямаме друг из-
бор, освен да се адаптираме чрез нама-
ляване на потреблението или да пре-
минем към алтернативни енергийни 
източници, или използвайки някаква 
комбинация от двете стратегии.
Тази загриженост в мен самия ме на-
кара да изследвам фотоволтаичната 
(ФВ) енергия в нейните практически 
аспекти за използване. За тази цел 
през 2007 г. направих ФВ система, за 
да захранвам моята всекидневна. Въ-
преки че съм сравнително добре за-
познат с полупроводниковата физика 
на ФВ преходи, аз не се чувствах дос-
татъчно подготвен да оценя практиче-
ските проблеми, свързани с притежа-
ването и управлението на персонална 
ФВ система. И защото вярвам, че фи-
зиците могат да играят важна роля 
за нашето енергийно бъдеще, която 
надхвърля онова, което, без съмнение, 
правим на предния фронт на изслед-
ванията, аз искам да споделя моя опит 
с надеждата, че и други биха могли да 
развият свои домашни ФВ проекти. А 
какъв по-добър начин да се мотивират 
иновациите в сектора на алтернатив-
ните енергии от това да се заангажира 
талантът на физиците персонално?

ФВ за телевизора ми
Жилищните ФВ системи могат бъдат 

от много малки - такива, които гене-
рират по-малко от 100 W, до такива, 
които произвеждат повече от 5 kW. 
Те биха могли да бъдат включени в 
местната електрическа мрежа - в този 
случай се наричат интегрирани в мре-
жата системи, или биха могли да са 
изолирани, свързани с батерии, сис-
теми. Съществуват и хибридни систе-
ми, които са свързани в мрежата, но 
притежават и резервни батерии. По-
вечето щати в САЩ позволяват пълно 
измерване на свързаните с мрежата 
системи, при което клиентите плащат 
само електричеството, непроизведено 
от собствените им ФВ системи. Прави-
лата са различни за различните щати, 
като 37 от тях предлагат обобщено из-
мерване на месечна или годишна база 
[1]. Производство над консумираната 
енергия обаче рядко бива заплащано 
от електроразпределителните мрежи, 
както например това се прави в Герма-
ния.

Чрез намаляване на сметките за ток 
подходящо избраната по мощност сис-
тема би могла да възвърне цената си в 
най-добрия случай за 8 години, макар 
че 15 години е типичният за това срок. 
Малките, несвързани с мрежата, сис-
теми по-вероятно не биха възвърнали 
цената си при сегашните цени на тока. 
Причината е, че много компоненти 
са необходими и желателни както за 
големите, така и за малките, като це-
ните им са сравними и в двата случая. 
Все пак да кажа, малко от притежате-
лите на ФВ системи са мотивирани от 
икономичност. Последното е особено 
вярно за мене. Аз реших да си направя 
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малка, несвързана с мрежата система 
и да захраня скромната си всекиднев-
на, която включва телевизор, DVD/ 
VCR, стерео система и осветление. Мо-
ята цел беше да науча тънкостите на 
една собствена ФВ система, да опиша 
функционирането й и да експеримен-
тирам с разнообразни конфигурации. 
Удовлетворението, което получавам, 
когато, гледайки филм или четейки 
книга, използвам съхранена слънчева 
енергия, е достатъчна награда.
С цел по-пълно разбиране аз изпъл-
них две паралелни системи. Едната, 
използвана за осветление, се основа-
ва на 64 W тънкослоен гъвкав панел 
с троен преход. Другата, захранваща 
системата за забавления, използва 130 
W поликристалинен силициев панел. 
Фиг. 1 показва как изглеждат двата па-
нела. Аз също тествах четири различ-
ни зарядни контролера (устройства, 
които регулират зареждането на бате-
рията) и с времето постепенно услож-
нявах системата.
Тази статия описва изолирана систе-
ма, която би могла да служи като ос-
нова за каквото и да е специфично из-
следване. Такава система би трябвало 
да включва поне един ФВ панел, ба-
терия или комплект батерии, заряден 
контролер, преобразувател от прав в 
променлив ток, бушони и ограничите-
ли на ток, устройства за свързване, из-
олационни тръби и проводници. Към 
моята система аз включих и монитор, 
който обаче не е задължителен. Фиг. 
2 показва типична схема на всички 
компоненти. Инсталирането на пъл-
на система, свързана в електрическа-
та мрежа, изисква контрактор, който 

може да даде разрешение и да извър-
ши инспекциите за включване.

Какви да бъдат параметрите 
на домашната ви ФВ систе-
ма?

Какво бихте искали да захраните с 
малка, несвързана в мрежата, ФВ сис-
тема? Съществените фактори, които 
трябва да се вземат под внимание, са 
дневният разход на електроенергия 
на устройствата, необходимата пико-
ва мощност и слънцеосветеността на 
мястото. Допълнително трябва да се 
отчете колко лесно е да се осъщест-
вят връзките. Всичко което може да се 
включи в стенен контакт и лесно да се 
закачи чрез кабел за инвертора на ФВ 
системата. Не е толкова лесно обаче 
да се подвключи интегрирана домаш-
на система като например осветление-
то. Продавани на пазара преносими 
уреди могат да измерят моментната 
мощност и нетния разход на електро-
енергия, така че да можете да тествате 
различни възможности с цел оптими-
зация. Няколко параметъра опреде-
лят размера на системата ви - количе-
ството произведена соларна енергия, 
средният разход и пиковата мощност.

По време на ясен ден директно огря-
ващо слънце би могло да „достави“ до 
1000 W/m2 соларен поток във всич-
ки дължини на вълните. Типичен по-
ликристален ФВ панел би могъл да 
превърне около 16 процента от тази 
енергия в електричество1. Годишни и 
сезонни ефекти, комбинирани с мете-
орологичното време, намаляват сред-
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ното годишно слънцегреене около пет 
пъти, т.е. до около 200 W/m2 и до още 
по-ниски стойности в по-високи ге-
ографски ширини и климат с повече 
облачност.

Фиг. 1. Фотоволтаични панели за мо-
ята дуална система. По-високият е 
130-ватов поликристален панел, кой-
то функционира с 16% ефективност. 
Той се състои от 36 силициеви p-n 
прехода, или клетки, включени после-
дователно, всеки с напрежение без 
товар (нулев ток) от 0.6 V. По-тес-
ният, но по-дълъг панел е 64-ватов, 
състоящ се от 11 клетки с аморфни 
тройни прехода, организирани после-
дователно. Всяка клетка е с напреже-
ние 1.9 V, оперираща при 8% ефектив-
ност. И двата панела са монтирани 
в рамки, позволяващи да се променя 
наклонът им в зависимост от се-
зона. На снимката са показани при 
зимна позиция

Друг начин да се характеризира слън-
цегреенето е в часове пикова слънчева 
светимост на ден. В района на Сан Ди-
его например средната пикова свети-
мост е еквивалентна на 5.7 часа на ден, 
така че панел от 100 W ще произведе 

дневно 0.57 kWh. Средното месечно 
слънцегреене за града варира от 4.6 
до 6.5 часа. Ако вземем обаче Сиатъл, 
тази стойност е 3.7 часа на ден и вари-
ра месечно от 1.4 до 5.7 часа. За кон-

тиненталната част на САЩ годишните 
средни се движат около 3.5 до 6.5 часа 
[2]. През зимния период средномесеч-
ните стойности обхващат от около1.5 
до 2.5 часа в тихоокеанския североза-
пад, Северните средни щати и Нова 
Англия, до повече от 5 часа в югозапа-
да. Летните средни стойности са от 5 
часа за Нова Англия до почти 8 часа 
в югозапада. Тези средни предпола-
гат плосък панел, ориентиран на юг и 
наклонен по отношение на хоризонта 
под ъгъл, съответстващ на географска-
та дължина. Настройка на наклона, 
така че да следва сезонното измества-
не на слънцето, води до увеличаване 
на „добива“ с грубо 8%. Проследяване-
то на траекторията на слънцето, вър-
тейки панелите около ос, паралелна 
на оста на Земята, би могло да дове-
де средногодишно до 20-40% допъл-
нителна енергия - като ефектът е по-
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значим през лятото и при предимно 
слънчеви места. Едно перфектно сле-
дене на слънцето, което изисква вър-
тене около две оси, дава възможност 
за допълнително подобрение, но то не 
надвишава 4%.

ФВ панелите понастоящем произвеж-
дат ток добре даже и в облачни дни. 
При по-малко слънчеви дни произ-
водството на енергия често е 20-50% 
от енергията, произведена по време 
на перфектен слънчев ден. От друга 
страна, слънчево-термичните методи 
и всяка ФВ система, която прибягва до 
концентрация на лъчите, са неефек-
тивни при непряко осветяване.
Средната необходима енергия за 
конкретно потребителско устройство 
заедно с наличното слънцесветене, 
определят размера и броя на ФВ пане-
лите, от които се нуждаете. Тези пред-
поставки предопределят и капацитета 

на необходимия ви акумулатор. Следо-
вателно средната необходима енергия 
е най-важният параметър при опреде-
лянето на размера на вашата система. 
След като специфицирате количество-
то ват-часа на ден за потребление, раз-
деляте това на средното число слън-
чеви часове на ден, за да определите 
необходимата ви пикова мощност на 
ФВ панела. (По дефиниция пиковата 
мощност е тази, която се постига при 
пълно директно (перпендикулярно) 
осветяващо слънце със соларен панел, 
функциониращ при 25 градуса Цел-
зий.) Ако разчитате на потребление 
през цялата година, използвайте зим-
ните стойности на слънчевите часове, 
за да получите горната оценка.
Като пример нека да предположим два 
часа на ден работещ телевизор с мощ-
ност 100 W, плюс 22 часа 8 W потреб-
ление в изключено състояние (2 W за 
инвертора, 6 W за домашната система 

Фиг. 2. Електрическа верига за свързване на самостоятелна (невключена в 
мрежата) фотоволтаична система. Дъгите означават бушони за силен ток 
и прекъсвачи едновременно, но те могат да бъдат реализирани и поотделно. 
Ако ФВ панелите не са монтирани към жилище, заземяващото устройство 
(GFPD) би могло да се елиминира и една и съща шина може да се използва 
за отрицателен полюс и за земя. Всички модули имат заземени рамки. 
Последователни шунтове могат да се включат
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за забавление) - дава около 400 W на 
ден. Обърнете внимание, че изразход-
ваната енергия, когато устройствата 
са изключени, е почти същата, кога-
то са включени! Аз се освободих от 
една стереоуредба, която изискваше 
12 W, когато е изключена. Този раз-
ход доминираше целия енергетичен 
бюджет. Открития от този вид са част 
от неочакваното знание, което се случ-
ва, когато човек придобива непосред-
ствен опит с ФВ. Те ни правят много 
по-грижливи към енергийната ефек-
тивност, грижливост, която ще ни по-
трябва в бъдеще. За моята домашна 
система за забавление в Сан Диего при 
среднозимни 4.6 часа пик еквивалент-
ни часа на ден, аз, по принцип, бих 
могъл да я захраня, използвайки един 
100 W панел.

Разумно е да се предвидят панели с 
площ 25-50% повече от предварител-
но изчислените. Една от причините е, 
че мощността на ФВ панелите се оце-
нява при режим на работа 25 градуса 
Целзий - много по-ниска температура 
от тази, при която те реално работят. 
Наистина моят 130-ватов панел рядко 
достига 110 W в реални условия и аз 
измервам 10% моментално увеличе-
ние, ако плисна студена вода върху па-
нела. Друга причина - зарядната сис-
тема, която включва и акумулатора, 
обикновено работи при ефективност 
от 60-80%.

Необходимата среднодневна енергия 
диктува и големината на акумулатора 
или акумулаторната система. Смята се, 
че е достатъчна енергоемкост, необхо-

дима да поддържа работата на потре-
бителя най-много три пълни дни без 
допълнително захранване. За моята 
домашна система това означава 1200 
Wh или 100 Ah при 12 V. По-голяма 
батерия би позволила да се избегнат 
пълни изтощавания и се подсигурява 
нейният по-дълъг живот. Ако няко-
га сте се питали каква площ соларни 
панели и система от акумулатори са 
необходими, за да бъде посрещната 
необходимостта от енергия на цялата 
страна, вижте отделения текст.
Пиковата мощност на устройството, 
което се захранва от ФВ системата, не е 
от значение за размера на ФВ панела, 
но тя е определяща за параметрите на 
използвания конвертор, а възможно 
и за волтажа на батериите. За малки 
системи евтин 400 W инвертор, рабо-
тещ при 12 V, е достатъчен. От друга 
страна, ако потреблението ви включва 
например микровълнова печка, която 
има нисък среден разход на 1000 W 
максимална мощност, вие се нуждае-
те от инвертор с по-сериозни възмож-
ности. Вие би трябвало да изберете и 
24-, 36-, или 48 V акумулаторен пакет, 
за да свалите тока под впечатляващи-
те 80 А, които един 12 V акумулатор би 
трябвало да даде. Инверторите тряб-
ва да се съгласуват с напрежението на 
акумулатора, така че изборът на двой-
ката акумулатор-инвертор не може да 
се реконфигурира лесно.

От фотони към променлив 
ток

Следващата стъпка, след като сме ус-
тановили основните параметри на 
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системата, е да прецизираме някои 
детайли. Вашите избори ще зависят 
от вашите крайни цели. Експеримен-
тална ли е вашата система? Ще бъде 
ли разширена с времето? Необходимо 
ли е системата да е напълно надежд-
на или ток от мрежата все пак ще бъде 
достъпен, в случай че акумулаторът се 
изтощи?

Фотоволтаичните панели са достъпни 
в няколко разновидности. Типична-
та ефективност на силициевите по-
ликристални или тези, използващи 
единичен кристал, панели варира от 
13-18%. Панелите, които се основават 
на тънки слоеве, имат к.п.д. от поря-
дъка на 4-8%. И двата вида обаче са 
сравними като цена - приблизително 
4-5 долара за ват - но трябва да се има 
предвид, че тънкослойните устройва 
имат тенденция да поевтиняват. Така 
че 100 W панел би трябвало да струва 
приблизително 450 долара2. Панели-
те обичайно идват с гаранция от про-
изводителя за работа с ефективност, 
по-добра от 80% в сравнение с на-
чалната за 25 години. Обратно на съ-
ществуващия упорит мит, че един ФВ 
панел никога не произвежда толкова 
енергия, колкото е изразходвана, за да 
бъде произведен, може да се каже, че 
времето на изплащане е от 3 до 4 годи-
ни и се подобрява3.
В северната полусфера панелите тряб-
ва да бъдат ориентирани на юг, накло-
нени спрямо хоризонтала под ъгъл от 
порядъка на географската дължина. 
Никаква сянка не трябва да пада дори 
върху част от панела. Индивидуални-
те клетки са аранжирани последова-

телно, така че сянка върху една част 
от панела може да затрие тока от це-
лия панел, по същество редуцирайки 
изходния ток до този на най-слабата 
клетка. Заобикалящи диоди често се 
вграждат в панела с цел поне донякъ-
де да се смекчи проблемът от частич-
но засенчване. Въпреки това големи 
групи от клетки се шунтират от един-
единствен диод, така че и една-един-
ствена клетка би могла да „убие“ поло-
вината от панела. Друг съвет: опитайте 
се да разположите панела колкото се 
може по-близо до зарядния контролер 
и акумулатора, за да минимизирате 
дължината на проводниците. За една 
енергийна система, работеща при ни-
ско напрежение, проводниците тряб-
ва да бъдат изненадващо „тлъсти“.
Оловните акумулатори са най-ниско-
бюджетният вид устройство за съхра-
нение на ел. енергия. Батериите, кои-
то се използват в голф-картовете, са 
много подходящи и за домашните ФВ 
системи. За разлика от автомобилни-
те акумулатори, които са лош избор за 
ФВ системи, батериите за голф-кар-
товете са от вида батерии с дълбоки 
амплитуди на разреждане, направени 
така, че толерират чести разрежда-
ния до 80% от енергоемкостта, преди 
да бъдат презаредени. Все пак трябва 
да се има предвид, че такава батерия 
би имала по-дълъг живот, ако се под-
държа близо до пълния си капацитет: 
моята 12 V, 150 Ah батерия обикновено 
използва 30 Ah, или 360 Wh за един 
цикъл на зареждане и рядко слиза под 
80% от пълния си капацитет. Оловни-
те акумулатори изискват периодична 
грижа, като например изравняване на 
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клетките веднаж месечно (което озна-
чава да се върнат по-слабите клетки 
до пълните им възможности; един до-
бър заряден контролер би могъл да е 
от помощ при изравнителния цикъл). 
Друга грижа е добавянето на дестили-
рана вода горе-долу със същата пери-
одичност. Ако човек се грижи добре 
за голф-карт акумулаторите, те могат 
да се използват в една самостоятелна 
ФВ система в продължение 4-6 годи-
ни. По-скъпи батерии могат да имат 
живот от 1 5 и повече години. Акуму-
латорите, или акумулаторните пакети, 
използвани за ФВ системи, най-често 
се конфигурират за 12 V, 24 V или 48 V, 
макар че понякога се използват и кон-
фигурации от 36 V или 60 V.

Фиг. 3. Ел. таблото за моята дуална 
ФВ система. Само половината от не-
щата са необходими за по-често из-
ползваната система от един панел. 
В дъното се вижда горната част на 
двата 12 V, 150 Ah акумулатора (един 
за всеки от панелите). Непосредстве-
но над тях са 110 А бушони от клас Т 
(съгласно стандартите на САЩ, Ка-
нада и Мексико този клас бушони се 
включват при надвишаване на опре-

делена стойност на тока - бел. прев.). 
Вляво са двата зарядни контролера. 
Тъмният представлява зарядов кон-
тролер от тип, който следва макси-
малната точка на мощност (МРРТ), 
вж. описанието му в текста; той със 
сигурност е излишно добър за тази 
малка система. Горе вдясно са два 
инвертора по 400 W. Под тях е един 
МРРТ зарядов контролер, който за-
сега не се използва. Наляво от инвер-
торите е разположена системата 
за мониторинг, която понастоящем 
има възможността да измерва две 
напрежения и три различни тока. В 
центъра с отворен капак е кутията 
с прекъсвачи, показваща три прекъс-
вача на система, четири връзки, оси-
гуряващи правените измервания (аз 
използвам едновременно само три), 
и за всеки от панелите, свързани и 
заземени шини, метални пластини, 
които позволяват разклоняващи се 
връзки. Заземените, отрицателни-
те и положителните проводници са 
с различни цветове. Двата изходни 
кабела най-вдясно са връзката към 
домашните устройства, захранва-
ни от системите. Тази специфична 
реализация на системата не изисква 
защитно устройство срещу авария в 
заземяването

Зарядните контролери, наричани 
също регулатори, поставят акумулато-
рите на внимателно подбрана диета от 
напрежения, която обобщено се със-
тои от „храна с три ястия“. Такъв ре-
жим е необходим, защото прекалено 
високо напрежение, приложено към 
батерията, води до електролиза и при-
чиненото от нея, съпътствано обедня-
ване на електролита.
За батерия от 12 V например зарядни-
ят контролер първоначално функцио-
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нира в т. нар. обемно-заряден мод, по 
време на който той захранва с пълния 
ФВ ток и при напрежение - обикно-
вено между 12 V и 14 V - съгласувано 
със степента на зареждане на батери-
ята. Поради необходимостта от съгла-
суване повечето зарядни контролери 
губят около 20% от генерираната ФВ 
мощност, както е показано на Фиг. 4. 
Обемното зареждане продължава, до-
като батерията достигне напрежение, 
характерно за „абсорбционно състоя-
ние“, обикновено около 14.6 V. Това 
напрежение се поддържа, но токът, с 
който батерията се захранва, се реду-
цира посредством модулация на дъл-
жината на пулса до такъв, какъвто е 
необходим, за да се поддържа напре-
жението на абсорбционното състоя-
ние. След час или два батерията ще 
е напълно заредена и напрежението 
ще падне до „плаващото състояние“, 
обичайно 13.3 V. Батерията се държи 
в това напрежение, докато захранва-
щата слънчева мощност не е повече в 
състояние да го поддържа. Това става 
или поради залез на слънцето, или ако 
някакво устройство се включи. Когато 
се включи товар, батерията може да 
получи или да не получи ток в зависи-
мост от баланса между наличната ФВ 
мощност и изискванията за работа на 
товара. В този случай зарядовият кон-
тролер действа така: той доставя тол-
кова ток, колкото е необходим, за да 
подържа подходящото напрежение, 
и доставя целия наличен ток, ако по-
следният е недостатъчен.
Тъкмо при зарядните контролери се 
открива най-голямото разнообразие 
от устройства, пригодени за системи, 

несвързани в мрежата. Обикновено 
зарядните контролери се класифици-
рат по това, до какъв максимален ток 
могат да работят. Повечето позволя-
ват да бъдат конфигурирани да рабо-
тят с различни напрежения на батери-
ите, а много изискват подаващото ФВ 
напрежение да се съгласува с батери-
ята. Например една батерия 24 V би 
изисквала два стандартни ФВ панела, 
свързани последователно.
Изключение представлява така наре-
ченият следващ максималната точка 
на мощност (МРРТ) зарядов контро-
лер, който оперира ФВ панела или па-
нели при напрежение, което подава 
максимална мощност. Това напреже-
ние в общия случай ще е по-високо от 
напрежението, необходимо за зареж-
дане на батерията, така че напреже-
нието в излишък се трансформира в 
допълнителен ток в батерията. Следо-
вателно МРРТ контролерите не само 
максимализират мощността, извли-
чана от ФВ панелите, но позволяват 
също и голяма гъвкавост при ФВ кон-
фигурациите. Например четири стан-
дартни ФВ панела, свързани последо-
вателно, биха могли да функционират 
при максимална мощност с общо на-
прежение от 64 V и ток във веригата 
8 А с мощност от 512 W. Един MPPT 
контролер би могъл да приложи 51.2 V 
върху 48 V акумулатор при ток от 10 А, 
или да подържа 11.8 V на единична 12 
V батерия при 40 А ток. Ако разпола-
гаме с един стандартен контролер, то 
ще ни е необходим акумулатор от 48 
V и той ще подържа ФВ системата при 
51.2 V и ток 8 А. Така той би извлякъл 
само 410 W от четирите панела.
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Фотоволтаици за цялата 
страна:

Какво би било необходимо, ако цяло-
то електропотребление на САЩ идва 
от слънцето? Сегашната електросна-
бдителна мрежа не се нуждае от аку-
мулиране, защото се възползва от 
гъвкавостта на електроцентралите да 
увеличават и намаляват електропро-
изводството в зависимост от текущо-
то потребление. Ако обаче соларните 
мощности станат доминиращи, на-
ционалната енергийна система няма 
да е в състояние да реагира на големи-
те разлики в количеството необходим 
моментен електрически ток, т.е. ще се 
наложи и създаването на електросъх-
раняваща система.
В югозападната пустиня средного-
дишната инсулация е еквивалентна 
на шест пълни слънчеви часа на ден. 
Всеки квадратен метър ФВ панел, опе-
риращ при 16% к.п.д., би произвел 
дневно 1 kWh. САЩ произвежда око-
ло 1012 W електричество, или 24x109 
kWh дневно. Това означава, че площ 
на квадрат със страна 160 км би тряб-
вало да се отдели за ФВ електропро-
изводство - това е невъзможно голяма 
площ.
А какво ще е необходимо за акумули-
рането на енергията? Гарантиране-
то на седмица ел. енергия, ако няма 
слънце, изисква 2x1011 kWh енергоем-
кост на акумулатора. Моята 150 Ah, 12 
V батерия заема около 0.01 кубични 
метра; ако преескалираме този обем, 
за да посрещнем националните нуж-
ди, получаваме оловен акумулатор с 
обем от 1 кубичен км. Не е прекалено 

трудно да си представим този обем, 
разпределен в цялата страна.

Фиг. 4. Волт-амперни криви за фото-
волтаичния панел, продаван като 130 
W при температура на работа 25 гра-
дуса. Горната крива показва пълно 
осветяване; долната крива - 40% ос-
ветяване. Типичните ФВ панели с 36 
клетки, свързани последователно, се 
характеризират с 22 Vнапрежение при 
нулев ток, т.е. без товар. Максимал-
ната мощност обикновено се постига 
при напрежение 15-18 V. При по-ни-
ски напрежения ФВ токът се насища; 
при пълно слънцесветене токът на на-
сищане се нарича ток накъсо. Точката 
на максимална мощност (МРР) е отбе-
лязана и на двете криви, а така също 
и редуцираната мощност, получавана 
чрез извеждане на ток при типичните 
за батерията напрежения

Дали САЩ притежава материалите, 
необходимостта и решимостта да вър-
ви по ФВ посоката, е съвсем отделен 
въпрос.
Освен ако се нуждаете от захранване 
на уреди, специфични за морски или 
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ваканционни превозни средства, вие 
ще се нуждаете и от инвертор, който да 
преобразува правия ток от акумулато-
ра в променлив. Моята дуална система 
използва евтини 400 W инвертори. Те 
са от вида даващи модифицирани си-
нусоидални вълни, които се синтези-
рат на стъпки. Моят телевизор, VCR/
DVD и флуоресцентните лампи види-
мо се справят с това, че синусоидални-
те вълни далеч не са перфектни. Мо-
ето стерео обаче издава леко жужене 
независимо дали е включено или из-
ключено. По-скъпи инвертори, които 
произвеждат „по-чисти“ синусоидал-
ни вълни, елиминират жуженето.

Асемблиране на всички елементи
Една от особеностите на моята систе-
ма, която ме изненада, беше колко де-
бели трябваше да бъдат проводниците 
при високите стойности на токовете 
и ниските напрежения. Разбира се, 
проводниците трябва да бъдат съобра-
зени с протичащите токове, но често 
даже е по-важно да се гарантира, че 
при рязко спадане на напрежението 
не се губи много енергия от загряване-
то на проводниците. Взимайки пред-
вид специфичното съпротивление 
на меден проводник 1.73х10-5 Ωmm, 
сечението на проводника се опреде-
ля по формулата 0.035 IL/fV, където 
I е токът в ампери, L - дължината на 
проводника в едната посока в метри, 
f - частта на загубена мощност, която 
сте готови да допуснете, и V - напреже-
нието от ФВ-ка, поддържано на входа 
на схемата. За пример, моята система 
използва 12 V панел при 8 А на 15 ме-
тра разстояние в едната посока. За да 

имам загуби под 5%, аз се нуждая от 
7 mm2 проводник, което означава че 
трябва да използвам проводник № 8 
по AWG (американска класификация 
за проводници). От горното следва, 
че свързването на няколко панела по-
следователно вместо паралелно води 
до голямо спестяване от сечението на 
проводниците; при паралелно свърз-
ване напрежението се увеличава, а то-
кът намалява с един и същ коефици-
ент. Поради това изборът на заряден 
контролер от вида МРРТ се превръща 
в привлекателна възможност, защото 
за такъв контролер аранжирането на 
ФВ-ците е независимо от конфигура-
цията на батериите. Скъсяване на раз-
стоянието между ФВ-ка и контролера 
е един очевиден начин за намаляване 
на диаметъра на проводника.
Акумулаторът и инверторът в най-чес-
то срещания случай ще се нуждаят от 
връзка, която е значително по дебела 
от тази, която свързва ФВ-ка. В този 
случай солидният проводник е нужен 
да поеме високи стойности на тока, а 
не поради възможните резки спадове 
на напрежението, последвани от загу-
ба на мощност. За да захраните напри-
мер една микровълнова печка от 12 V 
батерия, ще ви трябва 80 А и провод-
ник № 2 с диаметър 6.5 mm. За щас-
тие, макар че големият диаметър не 
може да се избегне, тази връзка, макар 
и нежелана, може да е къса.
Заземяващият проводник трябва не 
само да е в състояние да понесе по-си-
лен ток от токовете в който и да е от 
компонентите, но и да понесе сумата от 
всички двойни или многокомпонент-
ни системи с евентуално многобройни 
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подсистеми от панели и контролери, 
които използват общо заземяване.
При инсталирането на системата аз 
безкомпромисно следвах Национал-
ния електротехнически правилник 
(NEC). По този начин имам една без-
опасна система, но следването на пра-
вилника предоставя и полезни упът-
вания. Грижливото документиране 
на съобразена с правилниците ин-
сталация може да убеди подозрител-
ни застрахователни агенти, които ще 
изследват скрупульозно причините в 
случай на пожар. Може да намерите за 
полезно и да осигурите сертифициран 
експерт, който официално да потвър-
ди, че системата ви използва изисква-
нията на електротехническия правил-
ник.
Многобройните аспекти на NEC, отна-
сящи се до ФВ системите, не могат да 
се опишат в една статия, но ето някои 
от по-важните: Използвай червени за 
положителните, бели (не черни) за от-
рицателните и зелени за заземяващи-
те проводници. Увери се, че провод-
ниците могат да приемат максимално 
възможните токове, като отчетеш тем-
пературните условия - ФВ панелите 
могат да станат горещи и да предадат 
топлината си на свързващите провод-
ници. Земята и отрицателните полю-
си са свързани в една точка, обичайно 
това става с обща шина, както е посо-
чено на Фиг. 2. Използвай устройства 
за предпазване на прекъсване на зазе-
мяването (GFPD) при всяка система, 
която свързва ФВ панели към жили-
щето. Отделните гаражи или портали 
за коли не изискват GFPD. Подсигу-
ри всеки положителен проводник за 

протичане на ток над лимита, като го 
подбереш да има подходящо сечение. 
Постави прекъсватели на ФВ панели-
те или набор от панели, на зарядните 
контролери, на инвертора и на всяко 
устройство, работещо на прав ток.
Бушоните и превключвателите може 
да служат като прекъсвачи и да осигу-
ряват защита от токове над лимита, но 
правотоковите схемни превключвате-
ли вършат и двете функции едновре-
менно. Отделни NEC правила са свър-
зани с електротехническите канали 
за проводници, одобрените практики 
за нагъване и др. Едно добро резюме 
на NEC стандартите, отнасящи се спе-
циално за ФВ-ците, е компилирано от 
Джон Уайлс и ми служеше като осно-
вен източник на информация.
За мен, „луд по данни“ физик, експе-
риментът по инсталиране на малка 
ФВ система беше неизмеримо по-удо-
влетворителен поради наличието на 
системата за мониторинг. Известно 
време аз рутинно излизах навън с таб-
личка за записки и дигитален волтме-
тър, за да измервам и записвам напре-
жения и токове. Една мониторингова 
система към инсталацията обаче ни-
кога не се уморява от задачата да за-
писва параметри през определени от 
потребителя регулярни интервали от 
време. Директно включени шунтове, 
по същество дебели сегменти провод-
ник, позволяват in sito измерване на 
токовете. За мота система аз инстали-
рах всеобхватно измерително и запис-
ващо устройство, което да следи по-
лезната информация, отнасяща се до 
нивото на заряда в акумулатора, кол-
ко време е минало от момента, когато 
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акумулаторът (или пакетът батерии) е 
бил зареден и изравнен, поци-клична-
та ефективност на зареждането и още 
много параметри. Към мониторинго-
вото устройство свързах и компютърен 
интерфейс, позволяващ да се наблю-
дават разпределението на зарядите и 
прехвърлянето на записаните данни.

Фиг. 5. Извадка данни за 130 W па-
нел, захранващ еднадомашна систе-
ма за забавление. Денят 300 имаше, 
общоказано, висока, но и променлива 
облачност; денят 301 беше предим-
но слънчев; денят 302 беше облачен. 
Кривата с продължителни нулеви 
периоди следва слънчевата енергия, 
доставяна от панела на зарядовия 
контролер. Втората от долу на 
горе крива показва консумираната 
мощност: обърнете внимание на по-
стоянната консумация, въпреки че 
системата е в изключено състоя-
ние, прекъсвана от кратки пикове по 
време на работата на телевизора. 
Третата крива представя напреже-
нието на акумулатора, вж. скала-
та за него вдясно. Акумулаторът 
достига състояния на абсорбиране в 
дните 301 и 302, но също и „плаващо“ 
състояние – индикация за напълно 
заредена батерия – в края на двата 

дена. Най-горната крива показва за-
ряда като процент от максималния 
капацитет. Първия ден добавя много 
малко към заряда на акумулатора, 
но последвалият слънчев ден компен-
сира дефицита. Обърнете внимание, 
че намаляващата соларна мощност 
по време на слънчевия ден не се дъл-
жи на намаляваща осветеност, а е 
отговор на намаления ток, необхо-
дим, за да се поддържа напрежение-
то при абсорбиращото състояние. 
Допълнителните данни са достъпни 
на: http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/
pv_for_pt.html

Накрая удоволствието

Една малка ФВ система би струвала 
или много, или прекалено много в за-
висимост от вашите предпочитания. 
Цената на ФВ панела се определя от 
неговата пикова мощност и е прибли-
зително 4-5 долара на ват4. Една 12 
V, 150 Ah батерия би могла да струва 
200 долара или повече, като цена-
та на основния метал в тях - оловото 
- непрекъснато се покачва на пазари-
те. Диапазонът на цените на зарядни-
те контролери е от 40 долара за най-
простите до 500 долара за „луксозния“ 
MPPT с възможност до няколко кило-
вата. Разумен избор на конфигуруем 
зарядов контролер с възможност за из-
вършване на изравняване би струвал 
около 140 долара. Инвертори с него-
ляма мощност биха били много евти-
ни, примерно 140 долара, но устрой-
ства, произвеждащи чиста синусоида, 
струват 200 долара и повече. Бушони-
те, прекъсвачите и кутията за инста-
лацията им струват общо 250 долара. 
Проводниците могат да ви струват 
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между 50 и 100 долара, за други неща 
като изолационни тръби, окончания, 
връзки и включватели се добавят още 
100 долара. Мониторинг на система-
та и шунтовете към него биха могли 
да се добавят само за 150 долара или 
да бъде подбран по-скъп избор за 600 
долара. По този начин 100 W система 
би влязла в границите между 1200 до 
2500 долара. Добавянето на повече 
ФВ панели не увеличава значително 
цената на системата, като изключим 
допълнителната цена на самите фото-
волтаици. Времето на възвръщаемост 
на евтиния вариант е 40 години, ако 
цената на тока се запази 15 цента на 
kWh за целия период. Ясно е, че моти-
вацията да се инсталира домашна ФВ 
система трябва да е различна от ико-
номическата.
Наистина струва си да притежаваш 
соларнозареждащ се мобилен теле-
фон или лаптоп, да гледаш филми на 
слънцезахранван телевизор или да 
забавляваме гости късно през нощта 
с акумулирана през деня слънчева 
светлина. Сега аз имам усещането за 
енергийна независимост - нещо, кое-
то би могло да стане факт за всеки в 
бъдещето. Аз самостоятелно не съм в 
състояние да обърна посоката да не се 
използват фосилни горива с всичките 
свързани с тях проблеми, но моята до-
машна ФВ система е малък принос в 
тази посока. Нещо повече, аз мога да 
предам знанието, което придобих, на 
студентите си и приятелите си. Особе-
но ценно е да се привлекат физиците 
да участват основно в соларните техно-
логии. Допълнителни експерименти 
със следене на слънцето, концентра-

ция на лъчи, хетерогенна комбинация 
от панели, частично засенчване и пр. 
обещават да са плодотворни. Колкото 
по-голям е броят на физиците, „бър-
никащи“ във ФВ технология, толко-
ва повече добри идеи ще генерираме. 
Така че „включете се“ в Слънцето!

Бележки

1. Понастоящем ефективността е над 
19%. - Светът на физиката, Интересни 
уеб страници, с. 234, кн. 2, 2012. - Бел. 
прев.
2. В днешно време ефективността е над 
19%, а цената на ват мощност е падна-
ла под 1 долар на ват. Следователно 
цената на панел 100 W би трябвало да 
е под 100 долара. - Бел. прев.
3. Четири години след публикуване-
то на настоящата статия периодът на 
възвръщаемост е по-малко от година. 
- Бел. прев.
4. Тази цена в „модерния свят“ е свале-
на до долар за ват. За съжаление, це-
ните в България са все още по-високи. 
- Бел. прев.
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На 7 септември 2013 г. косми-
ческата ракета „Минотавър 5“ 
излетя успешно и изпрати в 

космоса автоматичната лунна станция 
на НАСА LADEE. Вече можем да си от-
дъхнем - най-страшната част от миси-
ята беше изстрелването, тъй като беше 
първи полет за ракетата „Минотавър 
5“, но тя вече е в миналото!

Текущата орбита на LADEE е мно-
го интересна, като тя е с много висок 
апогей. Автоматичната лунна станция 
ще направи в рамките на следващия 
един месец три обиколки около Зе-
мята, след което по време на третата 
обиколка LADEE ще запали двигате-

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Успешно изстрелване! автоматична-
та лУнна станция LADEE вече е на път 
към лУната!

Автор: Светослав Александров

Ракетата “Минотавър 5” излита заедно 
с автоматичната лунна станция LADEE. 

Photo credit : NASA Wallops/Carla Cioffi
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ля си за ускоряване към Луната. Това 
ще се случи не по-рано от 6-ти октом-
ври. След навлизането в окололунна 
орбита LADEE ще обикаля Луната на 
разстояние от повърхността 250 ки-
лометра първоначално, докато бъдат 
тествани системите, след което орби-
тата ще бъде допълнително снижена, 
тъй че като започне основната научна 
мисия, автоматичната лунна станция 
ще се намира на разстояние само 50 
километра от повърхността на Луна-
та!!!
Както вече споменах, изстрелването 
беше успешно. Екипът, отговорен за 
полета, се сблъска с един лек проблем 
- оказало се, че скоро след изстрелва-
нето, LADEE самоизключил жироско-
пите си, които са важни за неговата 
ориентация. През последните някол-
ко часа беше установен проблемът, 
който е софтуерен - погрешно зададе-
ни параметри. НАСА потвърждава, че 
жироскопите на автоматичната лунна 
станция са приведени обратно в рабо-
тоспособно състояние. LADEE се на-
мира в отлично състояние и комуни-
кира нормално със Земята.
На борда на автоматичната лун-
на станция се намират научни ин-
струменти с общо тегло около 50 кг. 
Това са: Ultraviolet and Visible Light 
Spectrometer (UVS), Neutral Mass 
Spectrometer (NMS) и Lunar Dust 
Experiment (LDEX).
С помощта на тези инструменти уче-
ните ще изучават лунната атмосфера 
и праховите частици, които се издигат 
над лунната повърхност.
Атмосферата на Луната е изключител-
на тънка - толкова тънка, че нейни-

те молекули не се сблъскват и затова 
учените я наричат екзосфера. Поняко-
га над лунната повърхност се надигат 
прахови частички.
Когато американските астронавти се 
разходиха на повърхността на Луна-
та в края на 60-те и началото на 70-те 
години на миналия век, те забелязаха, 
че лунният прах е изключително фин 
и има неприятното свойство да попада 
навсякъде и да поврежда скафандри и 
апаратура. Мисията на LADEE има от-
ношение към този проблем.
НАСА засега няма намерение да из-
праща отново хора към Луната. Всъщ-
ност, мисията LADEE, която излетя 
преди няколко дни, е била замислена 
преди няколко години, когато се раз-
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работваше програмата „Съзвез-
дие“ за повторни пилотирани лун-
ни експедиции. През 2010 година 
президентът на САЩ Барак Обама 
прекрати отделни компоненти от 
програмата, в частност лунното ка-
цане, но работата по нова тежкото-
варна ракета и космически кораб 
„Орион“ продължава и след 2020 
година се очаква астронавти да се 
отправят отвъд орбитата на Луната 
(точките на Лагранж), до астероид 
и Марс.
Затова много по-вероятно е в обо-
зримо бъдеще не американски, а 
китайски астронавти да се отправят 
към Луната. В края на настоящата 
година Китай ще изпрати към Лу-
ната роботизиран спускаем апа-
рат. През 2017 година автоматична 
сонда, също китайска, трябва също 
да кацне на Луната, след което да 
вземе проби от лунния грунт и да 
ги изпрати към Земята за по-ната-
тъшно изследване в наземни лабо-
ратории. Към 2020 година в около-
земна орбита се очаква да заработи 
модулна орбитална станция, а към 
2027 година китайски астронавти 
ще стъпят на Луната.

Източник: 
http://www.cosmos.1.bg/
http://www.space-bg.org/
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 Повечето от българите, жи-
веещи днес, си спомнят за 
пълното слънчево затъмне-

ние, което беше видимо от България 
през лятото на 1999 година. Оттогава 
насам от територията на нашата стра-
на са наблюдавани няколко частични 
слънчеви затъмнения. Пълните слън-
чеви затъмнения са истинска рядкост.
Наблюдателят на Марс не би имал 
дори и това рядко щастие - там пълни 
слънчеви затъмнения не се наблюда-
ват, защото и двете луни - Фобос и Дей-
мос са твърде малки, за да закрият из-
цяло диска на Слънцето. Размерът на 
Деймос (15 на 10 километра) е толкова 
малък, че когато той преминава пред 
Слънцето, дори не използваме думата 
„затъмнение“ - терминът „транзит“ би 
бил по-подходящ.

Луната Фобос обаче може да предиз-
вика слънчеви затъмнения. Но те ни-
кога не са пълни. Фобос обикаля около 
Марс само за 7 часа и 39 минути. Про-
дължителността на марсианското де-
нонощие е почти колкото на земното 
- двайсет и четири часово, и съчетано 
с бързия орбитален период на Фобос, 
това означава, че понякога на Марс се 
наблюдават по две слънчеви затъмне-
ния на ден. Слънчевите затъмнения 
не са пълни, а пръстеновидни, и освен 
това продължават по-малко от 30 се-
кунди.

марсоходът „кюриосити“ засне слън-
чево затъмнение от повърхността на 
марс!

Автор: Светослав Александров

Тази поредица от три снимки, направена 
от марсохода “Кюриосити” на 17 август, 

показва как луната Фобос на Марс 
преминава пред диска на Слънцето. Photo 

credit : NASA/JPL-Caltech/MSSS/Texas A&M 
University
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На 17 август марсоходът на НАСА „Кю-
риосити“ спря своето пътешествие 
към основата на планината Шарп и 
насочи своите камери към небето, за 
да наблюдава случващото се тогава 
слънчево затъмнение.
НАСА обаче не заснема слънчевите 
затъмнения от Марс само за да пока-
же снимките на обществеността и да 
има публичност на космическите ми-
сии. Учените всъщност научават не-
щичко - заснемайки луните на Марс, 
дори и когато преминават пред диска 
на Слънцето, разбират какви са харак-
теристиките на орбитите на Фобос и 
Деймос.
Учените считат според досегашните 
изчисления, че Деймос бавно се отда-
лечава от Марс, докато Фобос се при-
ближава. Някой ден Фобос дотолкова 
ще доближи Марс, че ще бъде разру-

шен.
Но това няма да го наблюдаваме нито 
ние, нито децата ни, нито внуците ни, 
нито пра-пра-правнуците ни, нито 
техните пра-пра-правнуци. Разруша-
ването на Фобос ще се случи след око-
ло 10-15 милиона години.
Марсоходът на НАСА „Кюриосити“ 
кацна на повърхността на Марс през 
август 2012 година и работи там в про-
дължение на малко повече от година. 
До този момент марсоходът е изпъл-
нил основната си научна задача - по-
твърдил е, че мястото на кацане наис-
тина е притежавало всички условия за 
развитието на живот. Все още не зна-
ем дали живот се е развил - а марсо-
ходът ще продължи да търси следи от 
органични вещества.

Източник: 
http://www.cosmos.1.bg/

http://www.space-bg.org/
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 Вероятно сте чували, че по 
света доста математици се 
занимават с икономика и 

още, че Нобеловата награда по иконо-
мика горе-долу си е скрита Нобелова 
награда по математика, приложена 
към икономически системи – фиг.1.

Фигура 1. Джон Неш (отдясно) и Пол 
Кругман – двама от носителите на 
Нобеловата награда по икономика. 
Неш ви го показвам, защото съм ма-
тематик. Кругман май ви го показ-
вам, защото съм неокейнсианец.

Тази модерна тенденция в математи-
ката вече е налице в България и ето 

ме в Италия, на тържествената конфе-
ренция, посветена на 100-годишнана-
та на един от класиците на нелинейна-
та макроикономика – Ричард Гуудвин 
– фиг.2.  Гуудвин, който доста време е 
бил професор в университета на Сие-
на, където беше конференцията.

Фигура 2. Ричард Гуудвин – крупен 
американски математик и иконо-
мист, професор в университетите 
на Кеймбридж и Сиена. Гуудвин из-
ползва уравненията на Лотка-Вол-
тера от популационната динамика 

ХУМАНИТАРИСТИКА

ОЩЕ ЗА ПАРИТЕ И ХОРАТА
НИКОЛАЙ К. ВИТАНОВ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН
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за да формализира теорията на Карл 
Маркс за икономическите цикли. 
Автор на модел на икономическия 
растеж, носещ името му. Автор на 
модел на циклите на икономическа 
активност, днес наричан „нелиней-
ният ускорител на Гуудвин“.

Няма да ви разправям за конните над-
бягвания на централния площад (па-
льото, както е известно тук), нито ще 
ви говоря какви старини има в Сиена. 
Ще започна с това, че една група нео-
кейнсианци взехме влака и отидохме 
във Флоренция, хем да разгледаме 
старините, хем да обсъдим някои теку-
щи въпроси на световната икономика, 
като този, как Япония има държавен 
дълг от 200% от БВП и още не е фа-
лирала. Въпрос на фискална полити-
ка, т. е. на това, че в Япония държава-

та командва банките, а не обратното, 
но това е друг въпрос. Та разхождахме 
се на площада пред Сеньорията, в га-
лерията “Уфици” и пред нея. Там по-
гледнах Макиавели, който дяволито 
гледаше отвисоко минувачите – фиг.3 
и се сетих, че имам да ви доразкажа 
нещо за парите и хората, нещо, което 
не описах в детайли в предишната ста-
тия, посветена на щастието и парите.

Тази мисъл ме чоплеше и докато се 
разхождах по прочутия мост със зла-
тарските магазини и докато обикалях 
покрай и из великолепната катедра-
ла, символ на мощта на средновеков-
на Флоренция – и на флорентинските 
банкери).  Трябваше да се прибера в 
София през Рим и понеже в Рим имах 
малко време, разходих се покрай фо-
рума, минах покрай статуите на Юлий 
Цезар, Октавиан и Траян, седнах в 
паркчето до колоната на Траян, из-
вадих си лаптопа и започнах да пиша 
тези редове (под зоркия поглед на 
една чайка, кацнала наблизо на една 
от античните колони). 

  И тъй, гледахме се със чайка-
та и по този повод, реших да започна 
разказа си за парите, с един пример от 
динамиката на животинските попула-
ции. Известно е, че някога в Англия 
е имало един професор на име Томас 
Робърт Малтус, който направил  тео-
рия за нарастване на населението – 
фиг. 4. 
 

Фигура 3. Статуята на Николо 
Макиавели до галерията Уфици във 

Флоренция.
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Фигура 4. Горе – Томас Робърт Мал-
тус. Долу – прочутата и силно кри-
тикувана книга на Малтус за насе-
лението (и проблемите свързани с 
бързото му увеличаване). Съветвам 
ви да я прочетете. Не е това, което 
са ви разправяли за нея.

От нея следвало, че населението нара-
ства експоненциално и доста по-бързо 
от нарастването на хранителните ре-
сурси, необходими за издръжката му. 
И един ден, ресурсите няма да стигат. 
Какво ли ще последва? Ами ще пос-
ледва регулация на населението чрез 
войни, епидемии и други бедствия – 
предположил Малтус. Близко до ума, 
нали? Всъщност, дали знаете, кой е 
първият професор по политическа 
икономия в Англия? Първата катедра 
е открита в Манчестърския универси-
тет и конкурсът бил спечелен от...? Ха 
сетете се де – от същия този Малтус. У-
у-у-у, дю-ю-ю, както си е модерно, ще 
зареват следовниците на австрийска-
та икономическа “школа”, която след 
като славно съсипа Австро-Унгария, 
още по-славно се опитва да съсипе и 

други държави, сред които и нашата. 
Ще ги оставя да си дюдюкат, бечат и 
кудкудечат и ще отбележа само, че до-
като “гурутата” им като Хайек и Фрид-
ман все по-силно потъват в забравата 
на историята (въпреки жалките опити 
да се поддържа “репутацията” им), то 
Малтус вече повече от 220 години е в 
устата на хората. Защо ли? Ами защо-
то е осъзнал нещо човека – че ако екс-
поненциалния растеж на нещо се ос-
тави нерегулиран, се стига до кризи и 
катастрофи. Ама, г-н Витанов, ще ка-
жете вие, ти ей сега ще почнеш да ни 
говориш за лихвите, които също водят 
до експоненциален растеж на парите 
и ще ни кажеш, че и това ще доведе до 
кризи и катастрофи. Правилно, точно 
за това ще ви разкажа по-долу.  Ще ви 
разкажа, че функционирането на па-
рите фаворизира един вид растеж – 
експоненциалния растеж – фиг.5.
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Фигура 5. Горе – експоненциален рас-
теж. Долу – в природата такъв рас-
теж не продължава вечно. Освен ако 
съответният организъм или систе-
ма трябва да бъдат затрити.

Този вид растеж  в природата  вирее 
дълго време само там, където има-
ме болест или смърт, например така 
се увеличава броят на раковите клет-
ки.  Цялата история с експоненциал-
ния растеж завършва обикновено със 
смъртта на приемния организъм. Но 
такова нещо има и в света на пари-
те – лихвените проценти и сложната 
лихва способстват за експоненциален 
ръст на количеството пари.  И ето как 
полека ви докарвам до гледната точ-
ка, че лихвените проценти могат да се 
уподобят на рак, засягащ структурата 
на човешката общество. И за да няма 
кризи и катастрофи, може би трябва 
да помислим и за други видове  ръст, 
какъвто е ръстът на човешкия орга-
низъм, който отначало е бърз, но след 
това спира, а развитието на органи-
зма продължава не чрез увеличаване 
на размерите му, а чрез качествени 
изменения в него.  И тъй, нека да по-
разсъждаваме върху тиктакащата лих-
вена бомба и други възможни видове 
ръст във финансовата система на едно 
общество. 

Парите и лихвите

Има една гледна точка, която казва, че 
парите движат света, а лихвените про-
центи го разрушават. Като се огледа 
човек, то доста неща по света се измер-
ват в пари, но за разлика от килограма 

или метъра, парите не са постоянна 
мерна единици, а променят стойност-
та си с течение на времето.  Защо ли? 
Да поотложим отговора на този въ-
прос и да поразсъждаваме още малко 
за парите. Хубаво е човек, общество 
или държава да имат пари -  парите об-
лекчават стокообмена и получаването 
на услуги, поддържат общества, осно-
вани на разделение на труда и поради 
факта, че дават възможност за специа-
лизация на хората, правят цивилиза-
цията възможна.   Когато парите ги 
няма обаче, се появяват и проблеми - 
може да се затормози обмена на стоки 
и получаването на услуги.  А  една от 
причините някои хора да нямат пари 
е, че парите се  натрупват у други хора 
и за да ги получи човек от тези хора, 
трябва да им плаща своеобразно мито 
– лихва. А който се е занимавал мал-
ко с математиката на лихвата знае, че 
лихвите водят до експоненциално на-
растване на парите (и до експоненци-
ално нарастване на парите, нужни за 
изплащане на лихвите) – фиг. 6.

Фигура 6. Лихвите водят до експо-
ненциален растеж на парите.
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Но щом като лихвите водят до експо-
ненциален ръст на парите, то ще дой-
де момент, когато парите, нужни за 
плащане на лихви ще станат толкова 
много, че изплащането на лихвите ще 
стане невъзможно. Добре, де, г-н Ви-
танов, ще кажете, защото тогава се 
поддържа този механизъм на експо-
ненциално нарастване на парите? Ами 
защото този механизъм води до кон-
центрация на парите в ръцете на мал-
ко на брой хора. А може ли  този вид 
ръст да се замени с друг вид ръст, съот-
ветен на динамиката на растеж на по-
сложните живите организми? Може, 
разбира се. Но човек трябва да замени 
лихвите с нещо друго. И тук полека в 
нашия разказ започва да се появява 
фигурата на Силвио Гезел – фиг. 7.

Фигура 7. Дясно– Силвио Гезел. Ляво- 
основният труд на Гезел. На корица-
та пише нещо..... от Джон Мейнард 
Кейнс.

И хайде сега обратно към лихвите. 
Системата на модерните финанси е 
правена и се прави от умни хора и за-
това механизмът на действие на лих-
вите е добре маскиран. Вие си ми-

слите, че плащате лихви само когато 
вземате кредит и оттук си мислите, 
че  решението на проблема е просто 
да не взимате кредит. Нямате кредит, 
не плащате  лихви. Да, ама не е съвсем 
така. Та присъединявам себе си към 
вас и казвам, че всяка сметка, която 
плащаме, съдържа калкулирани в себе 
си лихви и това например са лихвите 
по кредитите, които доставчикът на 
стоката или услугата обслужва. И тези 
отчисления за лихви може да са поло-
вината от сметката, че и повече. Тоест 
ако заменим лихвите с нещо друго, 
изтичането на пари от джобовете ни 
може да намалее например двойно. 
Иначе казано със същите пари човек 
ще може де си купи два пъти повече 
стоки или пък ще може да работи два 
пъти по-малко време за да поддържа 
същия жизнен стандарт. Олеле! Нео-
либералният курник вече е нажежен 
до червено, защото близко до ума е 
простото въпросче –  кой ли прибира 
тия пари от лихвите и не финансира ли 
с част от тях „подходящи неправител-
ствени организации“. Е, аз ви доведох 
до въпросчето, а вие си го задавайте и 
си търсете отговора. И докато търси-
те отговора, всички продължаваме да 
плащаме лихви. Добре, де - и понеже 
всички ги плащаме съвременната па-
рична система носи еднакви ползи и 
еднакви проблеми за всички – ще си 
помислите. Каква заблуда! Значи от 
едната страна на сметката са разхо-
дите ни от лихви, а от другата страна 
на сметката са приходите ни от лих-
ви. Ако сте беден, то разходите ви от 
лихви са по-големи от приходите ви от 
лихви (нямате банкова сметка напри-
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мер). Ами ако сте богат. Тогава обик-
новено приходите ви от лихви са доста 
по-големи от разходите ви от лихви. Е, 
всички ли губят еднакво от системата 
на парите с лихва. Май не – бедните 
губят, но богатите печелят – фиг.8.

Фигура 8. Нещо брутално, но много 
вярно. Това е светът днес деца! Гот-
вете се. И помнете – като този от-
ляво са 99.9% от хората.

Преди да побързате да ме наречете ко-
мунист, да ви кажа, че тая работа е от-
давна разбрана от трите големи рели-
гии – християнство, ислям и юдаизъм. 
Даже юдаизмът забранявал евреин да 
взима лихва от евреин.  Та системата 
на парите с лихва преразпределя бо-
гатството – то се стича към тези, които 
имат пари и се оттича от тези, които 
нямат пари. И така тези, на които им 
трябват пари, ги нямат все повече, а 
тези, на които не им трябват пари ги 
имат все повече. При това забележе-
те – за никакъв труд и инициативност 
не става дума тука, не става дума и за 
интелект. Вече разбирате, как тряб-

ва да се отнасяте към всяко недочело 
неолибералче, което твърди, че щом 
човек няма пари, значи е мързелив, а 
щом е умен – къде са му парите. Ами, 
ами – в системата на парите с лихва и 
най-трудолюбивия бедняк, разчитащ 
само на труд, ще си остане бедняк, и 
най-тъпата манекенка ще си седи бо-
гата, стига да е излъгала някой бога-
ташки син и да се е задомила добре. 
Та както казва Маркс, в сферата на 
производство има източник на прина-
дена (хайде от мен да мине добавена) 
стойност и тази добавена стойност се 
преразпределя през циркулацията на 
парите чрез лихвите. А сега нека про-
дължим нататък към инфлацията. 
Хората считат инфлацията за нещо ес-
тествено – навсякъде по света я има. И 
навсякъде националните дългове рас-
тат по-бързо от националните дохо-
ди. Тая работа ще изгърми разбира се, 
но свиркайте си, нали още сте живи! 
За да намалява па същество дългове-
те си, правителството разрешава на 
емисионните банки да печатат пари. 
И стойността на националната валута 
намалява. Така  върху вас е стоварен 
нов данък, наречен инфлация – с на-
личните пари можете да си купувате 
все по-малко неща – фиг9.

Фигура 9. Данък инфлация. Обезценяване – 25 пъти. Е-ха-а-а-а.
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Че обикновения човек губи от инфла-
цията, то е ясно. Ами кой печели? И 
дали тоя, дето печели няма интерес, 
парите да са нестабилни? Правител-
ствата разрешават печатането на пари, 
с които си плащат лихвите по дългове-
те – дълг 1 милиард лева при 10% на 
година са 100 милиона лева за първата 
година. Печатим ги, плащаме, парите 
се изсипват на пазара, цените скачат 
и практически тази лихва се плаща от 
джоба на гражданите. Е-е-е-е, бълха 
ги ухапала. Да, ама, по-голямата ин-
флация води до социално неравенство 
и оттам до обществена нестабилност. 
И когато народът излезе на улицата, 
става ясно, че някой пак е напълнил 
памперса. Някой, дето се е мислил за 
много умен. Централната банка може 
и да понамали инфлацията с разумна 
политика, но инфлацията се влияе и от 
още фактори – например недостига на 
суровини. Та централната банка може 
да понамали факторите, действащи по 
посока на постоянната компонента на 
инфлацията, но за доста от променли-
вите компоненти на инфлацията не 
може да направи почти нищо (затова 
развитите държави имат и самолето-
носачи, но това е друга тема, въпреки, 
че и тя е доста интересна). 
И тъй за да приключим този параграф, 
нека философски да отбележим, че 
всяка система, която е построена вър-
ху алчността, рухва. И още има малко 
на брой (но с доста интелектуален ка-
пацитет) хора, които смятат, че лихве-
ните проценти са невидима машина 
на разрушението, действаща в свобод-
ната пазарна икономика.  Ами може 
ли системата на финанси с лихви да 

се замени с нещо друго? Краткият ми 
отговор е – може, ама скоро няма да 
стане, щото големи сили си харесват 
настоящата система.

Икономика без лихви и 
инфлация?

И тъй имате някакви пари (ура!). Има-
те и две възможности – да ги сложи-
те в банка и да ви носят лихва или да 
си купите нещо с тях. Ако лихвите са 
ниски, по ще сте склонни да си купите 
нещо. Ако лихвите са високи, по веро-
ятно да ги сложите в банка. От друга 
страна имаме един собственик на ма-
газин, който може доста да се чуди 
(ако не разбира достатъчно от иконо-
мика) – абе защо качеството на сто-
ката ми е едно и също, търсенето би 
трябвало да е едно и също, а пък сега 
се купува много по-малко отколкото 
преди половин година? А ние си ку-
пуваме мънинко от стоката му (щото 
„великата“ ни неолиберална иконо-
мическа система води до масово обе-
дняване и свиване на потреблението) 
и се питаме: дали пък през тази поло-
вин година е нямало промяна на лих-
вения процент? Виждате, как лихвите 
директно влияят върху пазара (не мога 
да се сдържа и да бъзикна неолибера-
лите – май дългата ръка на лихвите е 
по-силна от невидимата ръка на паза-
ра, а!). От другата страна са тези кои-
то държат парите – при малки лихви 
те не са толкова дашни на кредити, 
колкото при големи лихви. Е няма 
кредити, някои фирми могат и да фа-
лират, губят се работни места, хората 
свършват наличните пари и са гото-
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ви да плащат по-висока лихва. Няма 
налични пари и за фирмите и те ста-
ват готови да плащат по-високи лих-
ви. Лихвите се качват и банките дават 
кредити по-охотно, пари влизат както 
във фирмите, така и при потребители-
те, потреблението расте и производ-
ството расте, а пък наличието на пари 
при фирмите и гражданите намалява 
желанието им да взимат нови кредити 
и лихвите падат.  И  т.н. и т.н. иконо-
мическият цикъл си се върти. Почва с 
високи лихви, увеличава се търсенето 
и предлагането на стоки, увеличава се 
паричната маса, лихвите падат, нама-
лява търсенето на кредити, паричната 
маса намалява и т. н. Има и тънък мо-
мент – банките могат да манипулират 
лихвите – фиг10. Но за това да не го-
ворим, че ще навлезем в много опасна 
област, която ще ни доведе до разсъж-
дения за дефектите на модерния ка-
питализъм.

Фигура 10. Картинка с много поучи-
телен и още по-верен надпис.

Та, от време на време, парите могат да 
спират движението си и да седят или 
в банките или в бурканите на хората 
или в касите на фирмите. Причината 
за това е, че като се прави това, нищо 
не се губи (е, нека инфлацията е мал-
ка, за да илюстрираме по-добре раз-
съжденията си). И тъй човек, фирмата 
или банката може да си държи парите 
и да не ги вкарва в обръщение и за тая 
работа наказание няма. В този сми-
съл парите не са като крушите – ако 
човек държи дълго време круши, без 
да ги яде, те се развалят. Парите – най 
много да се обезценят (малко – в пове-
чето случаи). Ами ако имаме система, 
която не толерира това, то не може ли 
да освободим икономиката от цикъла, 
свързан с промените в лихвите? И тъй 
стигаме до Силвио Гезел, гражданин 
на Германия от кайзеровите времена, 
икономист, силно повлиял на Джон 
Мейнард Кейнс. Я-а-а-а, ще кажете, не 
сме го чували! Кажи ни нещо повече 
за него! Ако сега можехте да събере-
те българските неолиберали на едно 
място, като чуят това име, те ще се раз-
делят на две групи. Едните, дето са не-
олиберали ей така, щото е модно или 
щото доларчета падат, ще стоят и ще 
мигат. Другите, много малко на брой, 
истинските, ще почнат да викат насре-
ща ми – млъкни Сатана! Тези, малкото 
на брой, представляват известна цен-
ност, защото човек може да ги прати 
да съсипват чужди държави в интерес 
на националния ни капитализъм. Сега 
се чудите – защо ли тъй ще ме пови-
шат в ранг на  „голям злодей“. Ей сега 
ще разберете историята за Силвио 
Гезел, алтернативните пари в Австрия 
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(аха-а-а, почвате ли да се сещате – под 
носа на „великата австрийска школа“) 
и милото и драго, което централна-
та банка на Австрия дала, че да спре 
безлихвените пари, които се оказали 
доста ефективни. И за домашно – на 
какво е бил финансов министър Сил-
вио Гезел и защо само 7 дни след като 
е прокарал закон за свободните пари, 
това нещо е било смачкано? Бързи са 
тези, които бранят класическата фи-
нансова система, нали? И правилно, 
опасността е била страшна. 
 И тъй, рекъл си Силвио Гезел, 
след като проучвал циркулацията на 
парите, ако имаме система, която не 
толерира задържането на парите в чо-
века (и в бурканите на човека), фирма-
та или банката, то едно ще се избавим 
от спекулациите (например такива в 
които банките задържат парите за да 
се вдигнат лихвените проценти), а от 
друга страна може пък изобщо да се 
избавим и от лихвите и от проблема с 
експоненциалния растеж, който све-
тът няма как да понесе от определен 
момент нататък. И как да стане фоку-
са? Ами като вместо лихва се въведе 
такса за използването на парите. Я-
я-я-я, че как тъй, ще кажете! Ами ето 
как. 
 Парите стават държавна услуга, 
за ползването на която се плаща так-
са. И таксите се събират от държава-
та, която срещу тях, връща парите  в 
обръщение. Колкото повече задър-
жаш пари, толкова по-голяма такса 
плащаш.  И така се решава въпросът 
с плащането на лихви на тези, които 
имат много пари и могат да правят 
спекулации, като не ги пускат в обръ-
щение когато лихвите им си струват.  

Таксата държавата може да я използ-
ва както намери за добре – за нама-
ляване на държавния дълг например. 
Та това са свободните пари. Пари, сво-
бодни от лихва. Днес ще срещнете и 
термина неутрални пари. То е същото 
като свободни пари. И тъй, доведох ви 
до интересно място в ада на финанси-
те – там където разбрахте, че може и 
да има други видове пари освен пари-
те, свързани с лихвите. 
 И от ада към град Вьоргл в Ав-
стрия (Австрия, даа!) през 30-те го-
дини на миналия век, където кметът 
издал 5000 свободни шилинга, чието 
покритие били 5000 стандартни ав-
стрийски шилинга в банката – фиг.11.

Фигура 11. Неутралните пари, изда-
дени в град Вьоргл. Виждат се и нале-
пените таксови марки. А който раз-
бира от немски е добре да прочете, 
какво пише отзад на банкнотата.
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Таксата била във формата на таксова 
марка, която трябвало в края на всеки 
месец да се лепи върху свободния ши-
линг от този, в чиито ръце се окажел 
шилингът в края на месеца. Поради 
това хората се стремели не да държат 
свободните шилинги, а максимално 
бързо да платят нещо с тях.  И така 
циркулацията на свободните шилинги 
била 2 пъти по-висока от циркулаци-
ята на стандартния шилинг. Таксата 
била 1% от стойността на притежава-
ните свободни шилинги и за 1 година 
общината събрала от такси 600 ши-
линга, които отишли за обществени 
нужди, а не в джобовете на тези, които 
биха прибирали лихвите от стандарт-
ните шилинги. В допълнение вслед-
ствие на свободните шилинги безра-
ботицата във Вьоргл паднала с 25% (и 
това в периода 1932-1933, насред голя-
мата криза, докарала Хитлер на власт 
в съседна Германия). 
 Успехът на свободните шилинги 
бързо се разнесъл и над 300 австрий-
ски общини почнали да проучват мо-
дела, за да го въведат. Обаче нацио-
налната банка на Австрия видяла в 
печатането на свободните шилинги 
опит за нарушаване на монопола и да 
печата пари (нали помните Ротшилд 
– дайте ми да печатам парите и не ме 
интересува какви са законите!) и нака-
рала държавата да забрани печатане-
то на свободните шилинги. Оттам на-
татък зорко се бди, да не би историята 
със свободните шилинги да се повтори 
нейде по света. Защо? – нали се създа-
ват нови работни места – ще попитате. 
Да, ама и финансовата система се про-
меня и тя излиза извън контрола на 

централната банка, която обикновено 
се контролира от ....? – правителство-
то, ще кажете. Милите ми наивниче-
та, ще си позволя да кажа, като човек, 
позапознат с дълбините на ада (на фи-
нансите). Но ако ме питате официално 
– да, да, разбира се от правителство-
то, че от кой друг (и ще си замълча за 
положението например в САЩ). Но за 
всеки случай, прочетете цитата от фиг. 
12

Фигура 12. Цитирането на Томас 
Джеферсън все още не е забранено 
нали. Но като гледате този цитат, 
може и по някое време да стане и заб-
ранено. Или пък да кажем, че нещо се 
е объркал човекът.

Ама не може ли без таксови марки, г-н 
Витанов, ние сме все пак в компютър-
ните времена! Може, драги читатели и 
без таксови марки може. Голяма част 
от днешните пари са компютърни за-
писи в банковите сметки. Ако сметка-
та е разплащателна оттам автоматич-
но се събира таксата в края на месеца. 
Ама аз си спестявам за къща или за 
кола, ще кажете. Добре, нека да има 
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особени спестовни каси за тези неща, 
където парите не се облагат с такса и 
където можете да вкарате определена 
вноска на месец. Обаче ако се изхит-
рите и натрупате бързо много пари 
там, почвате да си плащате съответна-
та такса.
 Ами ако ми трябва кредит? – ще 
попитате. Получавате, срещу едно-
кратна такса, покриваща риска и ад-
министративните услуги и това са око-
ло 2.5%. Няма лихва (леле какви думи 
са тия последните две думи. Те са като 
земетресение от 10-та степен по Ри-
хтер за някои хора). 
 Ами банките? – те как ще пече-
лят – ще попитате. Ще печелят, като 
дават кредити, защото ако не дават и 
те ще трябва да плащат такса, че дър-
жат парите вън от циркулация. 
 В тази система, количеството 
циркулиращи пари е толкова, колко-
то е нужно за осъществяване на общия 
брой сделки. След като това количе-
ство пари се напечата, няма нужда де 
се печатат още, докато обемът на сдел-
ките не нарасне. Тоест имаме естест-
вен ръст на парите, а не експоненциа-
лен. 
 Ама ти ли го измисли туй, г-н 
Витанов? – ще попитате. Не, не съм 
аз, японците са го измислили и това е 
системата Отани (японците  са го из-
мислили разбира се, гърците са из-
мислили узото, а нашего брата веро-
ятно е измислил оправданието, и това 
се е случило, когато са го карали да 
свърши някоя работа. Но да не задъл-
баваме тук, че ще стигнем до народоп-
сихологични простори, в сравнение 
с които адът на финансите ще ни се 

види райско местенце).
 Хм-м-м-м, ще кажат по-дълбо-
комислените хора, ами то като си тръг-
вал, г-н Витанов, карай нататък. Как-
во да правим например с данъците? 
Дали пък да не заменим данъка върху 
доходите с данък върху стоките? Така 
като няма данък върху доходите, сива-
та икономика може и да изсветлее. А 
ако данъкът върху стоките е свързан 
с екологичните проблеми при произ-
водството, може и да направим нещо 
и за природата.  
Оп-па-а-а-а - чакай сега г-н Витанов, 
ТИ НИ ГОВОРИШ ЗА СИСТЕМА, В 
КОЯТО НЯМА ЛИХВИ И НЯМА ИН-
ФЛАЦИЯ. Но защо са ни изобщо таки-
ва пари. И кой ще се съгласи до прави 
такова нещо.  Има някои хора, които 
печелят доста от сегашната система и 
те няма да са съгласни да я заменят с 
друга. Така де, така е. Но я да погле-
днем малко в историята. Социалните 
катастрофи винаги са настъпвали, ко-
гато парите и властта са се концентри-
рали в ръцете на малък брой хора, а 
другите са обеднявали толкова, че са 
били застрашавани от физическо уни-
щожение – фиг. 13. Тогава са идвали 
революциите, войните и икономиче-
ските катастрофи. 
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Фигура 13. Та като си приказваме за 
социални катастрофи, да хвърлим 
един поглед на младежката безрабо-
тица в Европа.

Системата на функциониране на па-
рите при наличие на лихви води до 
експоненциален ръст на парите и не-
минуемо до кризи, катастрофи и даже 
до самоунищожение. Не е ли по-добре 
да се премине към система на пари 
без лихви и без инфлация, където ръс-
тът на парите ще бъде естествен, а не 
експоненциален. Ако направим ана-
логия – не е ли по-добре население-
то на земята да расте в  зависимост от 
наличните ресурси, а не експоненци-
ално. До какво ще доведе експоненци-
алният растеж на населението, когато 
ресурсите станат недостатъчни да го 
поддържат?  Най общо – ще доведе до 
криза. Но ако застанем на китайската 
гледна точка, то кризата е както опас-
ност, така и възможност за извършва-
не на подходящи промени. 
 И тъй, въвеждаме неутралните 
пари. Какво става? Изчезват лихвите, 
начислявани при взимане на заем за 
капиталовложения и за производстве-
ни разходи – цените на стоките падат. 
Възможно е много екологични про-
изводства да станат рентабилни и по 
този начин да се намали натискът от 
страна на хората върху околната сре-
да. Повишаването на конкурентно- 
способността би довело да намалява-
не на безработицата и до намаляване 
на свързаните с безработицата соци-
ални разходи. Възможно би станало и 
понижение на данъци. При това неу-
тралните пари могат да съсъществуват 
с официалната валута, но бързо биха 

я изтикали в ъгъла, тъй като при тях 
оборотът е по-бърз (всеки гледа да се 
отърве от неутралните пари, за да не 
плаща такса върху тях). Тъй като не-
утралните пари не са подложени на 
действие на инфлацията, техният курс 
е стабилен и като така, те са привлека-
телни за инвестиции. 
Тъй де, ама съгласно сегашната сис-
тема, монополът върху печатането на 
пари принадлежи на централната бан-
ка на съответната страна, ето защо, ако 
ще се въвежда допълнителна валута и 
централната банка и съответното пра-
вителство трябва да подкрепят този 
ход. Дали ще го направят обаче, е друг 
въпрос. Колкото и да е лоша досегаш-
ната система, те са си свикнали с нея. А 
и доста хора трудно ще разберат, защо 
е по-добре да се наложи такса върху 
парите, отколкото както досега де си 
допуска начисляване на лихви.  
Като гледате сегашната финансова 
система, основана на съществуване 
на инфлация и на концентрация на 
богатство и власт във все по-малко 
ръце, като гледате как хищнически се 
унищожава природата в интерес на 
печалбата, не ви ли става смешно по 
предизборните кампании, когато по-
литиците се изправят и започнат да 
ви обясняват, как ще преборят инфла-
цията, как ще подобрят социалните 
системи и как ще  работят в интерес 
на екологията. Е, ако не променят фи-
нансовата система, нищо от това няма 
да изпълнят. Когато започне да се усе-
ща, че лихвените плащания растат 
експоненциално, първото, което пада 
под ножа, са социалните програми. В 
допълнение лихвите изсмукват парите 
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от по-бедните слоеве към по-богатите 
и намаляват потреблението на преоб-
ладаващата част от населението. Като 
няма потребление, производството на-
малява, безработицата расте и хората 
не могат да пращат данъци. Намаля-
ват и данъчните приходи. Тоест стават 
по-малко парите, от които трябва да се 
плащат лихвите и главниците на кре-
дитите на държавата и общините. При 
неутралните пари, липсата на лих-
ва води до намаляване на държаните 
дългове, спиране на концентрацията 
на богатство и обезпечава стабилно 
търсене, което спира нарастването на 
безработицата. Забележете – тук не 
се говори за регулация на пазара, тук 
ефектите се постигат чрез смяна на ос-
новата на финансовата система.
Обаче банките няма да се откажат от 
старата система тъй лесно, защото те 
добре печелят от тази система. Оттук 
всеки банков служител, който се изка-
же добре за неутралните пери, може 
да рискува да стане безработен – нещо 
доста неприятно в днешния свят.
Ами какво ще стане с днешните бога-
таши при преход към неутрални пари.  
Че нали те дължат властта и печелят 
от сегашната система? Как ще позво-
лят да се въведе система, която ще им 
отнеме правото да получават доходи 
без всякакъв труд? Е, ясно е, че ще се 
съпротивляват и няма да позволяват, 
докато не бъдат принудени – фиг.14. 

Фигура 14. И това ще почне да ви се 
случва, когато икономическата сис-
тема ви приклещи толкова, че започ-
нете да мърморите срещу нея.

 О-хо-о-о ! За революция ли ни гово-
риш г-н Витанов? Ами то, като се поза-
мислите,  има два пътя на развитие – 
еволюция и революция. По въпроса за 
смяната на финансовата система съм 
скептик за еволюционното развитие. 
Може и да не съм прав. Обаче, пом-
нете ми думата, съществува праг на 
концентрацията на парите, след който 
тези, които ги притежават тези пари, 
не могат да бъдат политически кон-
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тролирани. И тогава демократична-
та система се изражда в олигархична 
или във фашистка.  След което следва 
гърмеж на системата. И невинаги на-
родът побеждава, не се заблуждавай-
те. Ако мислите друго, пак погледнете 
фиг. 14.  
И тъй, чрез лихвите парите текат от 
богатите към бедните. Социално-ори-
ентирани правителства се стремят да 
балансират този процес с прогреси-
вен данък. Това донякъде намалява 
вредните последствия, но още никъ-
де не е довело да баланс. Интересното 
е, че абсурдната система продължава 
да съществува – отначало се отнемат 
от хората средства чрез системата на 
лихвите и след това някаква част им се 
връща като социална помощ през да-
нъците. Тези абсурди продължават и 
на международно равнище  - като лих-
ви, развиващите се страни плащат на 
развитите 2 и повече пъти отколкото 
получават като помощи – фиг. 15. 

Фигура 15. Богати и бедни. А помеж-
ду им – стеничка.

Третата световна, този път икономи-
ческа война си върви с пълна сила и 

сее бедност, глад и смърт.  Основни-
те оръжия в тази война са лихвените 
проценти, ценовите спекулации и спе-
кулациите на финансовите пазари.

Малко история 
Ами как са се опитвали да се справят 
с проблема в историята. Да се вър-
нем например към старите времена 
и към...евреите. Още от време древно 
еврейските общини са разбрали, че 
продължителното действие на финан-
сова система с лихви може да разру-
ши всеки социален организъм. Затова 
приблизително но 7 години са се опро-
щавали лихвите и дълговете, за да се 
намали вредното въздействие на лих-
вите.
Вероятно не знаете, че в средновеков-
на Европа е имало вид пари, сечени 
от феодали, епископи и от градовете, 
които се наричали брактеатни – фиг. 
16

Фигура 16. Брактеатни пари – на зад-
ната част на монетата обикновено 
не било отсичано нищо.
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и служили освен да обменно средство 
и за събиране на  данъци. Данъкът се 
събирал като парите се прибирали 
веднъж годишно и собствениците им 
получавали новоотсечени монети, чи-
ято стойност била с 25% по-малка и 
това била таксата за използването на 
парите.  Разбирал се никой не бил за-
интересован да държи такива пари и 
те са се използвали за придобиване 
на реални предмети – хубави мебе-
ли, произведения на изкуството и т. н. 
Не можело да се натрупват парични 
богатства, ето защото хората трупали 
реални богатства. Та между другото 
имало и разцвет на изкуството по тези 
времена. Жизненият стандарт бил 
висок, занаятчиите работели 5 дни в 
седмицата като бил въведен пияният 
понеделник – почивен ден  след раз-
биращия се от само себе си запой в не-
деля – фиг. 17.

Фиг. 17. Защо е бил въведен „пияният 
понеделник“ по времената на брак-
театните пари.

И войните намалели, но поради това, 
че брактеатните пари губери автома-
тично от стойността си, защото се из-
ползвали и за автоматично събиране 
на данъци, те не били много популяр-
ни (данъци трудно се укривали). Хо-
рата предпочели системата на пари 
с възможност за лихви и богатството 
започнало да се концентрира във все 
по-малко ръце, докато останалите за-
почнали да тънат в дългове.  

Ако я караме като досега – 
имаме избор: да ни застигне 
екологична катастрофа или 
пък да ни застигне социално-
икономическа катастрофа

Системата с лихви ни залага и един 
такъв капан. Лихвите натискат за по-
стоянен икономически растеж (защо-
то трябва да се плащат) и това води до 
изтощаване на природните ресурси. 
При намаляването на растежа пък ста-
ва много по-ярко преразпределението 
на паричните ресурси през системата 
на лихвите. Така, при настоящата фи-
нансова система имаме избор – между 
екологична и социално-икономическа 
катастрофа – концентрацията на фи-
нансов ресурс ще доведе до желание 
за все по-крупни инвестиции, за да се 
вкара тоя ресурс в действие. Такива 
инвестиции са например все по-голе-
ми  електроцентрали или пък огромни 
количества оръжие или все по-голямо 
производство на наркотици. Особено 
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оръжейното производство може да се 
разширява доста ефективно, стига да 
се избере противник с капацитет, кой-
то да произвежда оръжие в същото 
количество, пък ако трябва този про-
тивник ще бъде поддържат тихо като 
бъде снабдяван с храни. Така оръжей-
ният бизнес на САЩ и западна Евро-
па процъфтяваше заради Съветския 
съюз, който също произвеждаше мно-
го оръжие и бе подпомаган с прани от 
западните държави.  Когато Съветски-
ят съюз рухна, започна икономическа-
та експанзия в Източна Европа. Днес 
има кандидат за нов противник – Ки-
тай. Така, проблемите на капитализма 
се отлагат и отлагат във времето. Но 
само се отлагат и при това се и мно-
жат. Докато един ден цялата система 
експлодира и причината за това, ще е 
в областта на финансите.

Некадърната финансова политика 
води до безработица, безработицата 
води до нищета, а нищетата води до 
радикализъм. „Триумфът” на либера-
лизма в САЩ през 20-те години на ми-
налия век спомогнал много за идване-
то на Хитлер на власт в Германия. Ама 
как така? Ами „триумфът” завършил 
„триумфално” с голямата икономиче-
ска криза от 1929 г. САЩ си прибра-
ли обратно част от златото дадено на 
германската централна банка за под-
държане на райхсмарката. Златното 
покритие намаляло и при заплахата 
за обезценка,   шефът на централната 
германска банка почнал да намалява 
парите в обръщение. Дефицитът на 
пари вдигнал лихвените проценти. От 
това намалели капиталовложенията и 

фирмите почнали да фалират. Безра-
ботицата нараснала, а с това и нище-
тата. Обеднелите и притиснати хора 
почнали да  търсят политик, който да 
ги спаси от  бедността. Нататък е ясно 
– зиег (победа) и хайл (да живей) – 
фиг. 18.

Фигура 18. И тъй докато на едното 
място си гледали кефа, на другото 
място станало нещо.  Като гледате 
цитата, нали се сещате, че горе долу 
това ни съветват неолибералните 
„гурута“ днес. Къде ли ще стигнем, 
ако следваме тези съвети? Как къде 
– към нови икономически и социал-
ни победи. Демек, на немски казано – 
Sieg!

И тъй нататък. Но няма какво да се 
чудим – самото съществуване на лих-
вите тласка към конфликти както на 
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ниво фирми, така и та ниво държави, 
че и между държавите. Стремежът към 
трупане на капитал, води до свръхна-
личието му. Ако този капитал не из-
чезва някъде (вследствие на финан-
сови кризи и икономически балони) 
то свръхналичието му ще доведе до 
намаляване на лихвените проценти, 
и ако се изтеглят  пари от обръщение, 
за  да се държат тези проценти относи-
телно високи, то ще се появи дефицит 
на пари с последващата безработица, 
нищета и радикализъм. Така, че бор-
совите балони са своеобразни бушо-
ни, отлагащи експлозията на явен ра-
дикализъм. При тези балони губещи 
обаче са дребните риби, а едрите дори 
печелят. Концентрацията на богатство 
продължава и проблемите се задълбо-
чават. Експлозиите са неизбежни и те 
ще започнат веднага, щом като игро-
вото поле за прехвърляне на пробле-
мите на капитализма към други ра-
йони и за отлагане на тези проблеми 
намалее достатъчно. И така, бъдещето 
е ясно – най-напред: балонът се наду-
ва, надувайте момчета..... и после: буу-
ум! –шака-лак (както се пееше в една 
песен). И след това, пак така и пак 
така, докато на народонаселението му 
писне. И като му писне, ще почне да 
играе дубинушката. Пък там, кой ко-
гото...

Още малко за финансова сис-
тема с естествен растеж на 
парите.

Да си представим сега, че някак сме 
сменили системата и се намираме в 
безлихвена икономика. Дали пък  па-

зарът там ще е мъртъв при тази сис-
тема. Няма такова нещо. Цените на 
стоките и услугите и в безлихвена ико-
номика се регулират пак от търсенето 
и предлагането. И за да не влизаме в 
много обяснения, нека се спрем само 
на един отрасъл – селското стопан-
ство. 
Селското стопанство най-много стра-
да от наличието на лихви, тъй като на-
личието на лихви предполага непре-
къснат и даже експоненциален ръст 
на производството, за да се изплащат 
кредитите, а селскостопанското про-
изводство не може да расте безкрай-
но. Налице е все по-засилваща се екс-
плоатация на природните дадености 
за селско стопанство, което може да се 
превърне в проблем засягащ оцелява-
нето на човечеството. Окрупняването 
на селскостопанското производство и 
подпомагането на това производство с 
държавни субсидии води до разширя-
ване на дейността, за което неизбежно 
се прибягва и до кредити. За да се из-
плащат те, трябва де се извлича мак-
сималното от растенията, животните 
и почвата. Гоненето на максималните 
добиви води до изтощаване на почва-
та, замърсяване на водата, изчезване 
на дивата природа, намаляване на го-
рите, увеличаване на зависимостта от 
нефта, като средство за производство 
на изкуствени торове и пестициди, 
както и за опаковки и за превозване на 
стоки на големи разстояния.  Креди-
тите без лихва, съчетани с подходящо 
законодателство могат да направят 
немарливото и хищническо отноше-
ние към природата доста скъпо и биха 
могли да спомогнат за осъществяване 
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на преход от индустриализирано сел-
скостопанско производство към про-
изводство на висококачествени био-
продукти. Лесната печалба обаче ще 
отиде в историята. И като така, съпро-
тивата, разбира се, ще е огромна.

Няколко заключителни думи

Хайде сега малко общи бележки. При 
социализма равноправието бе  поста-
вено над свободата и в името на по-
стигане на равноправие се огранича-
ва максимално личната свобода и се 
унищожава свободният пазар.  При 
капитализма свободата е поставена 
над равноправието и това поставя под 
заплаха социалната справедливост, 
екологичното равновесие и основни 
потребности на хората, за които не се 
полагат грижи. И при двата пътя спо-
ред мен ще се стигне до експлозия и 
за да не стане това, е необходима да се 
съчетаят преимуществата на личната 
свобода и свободния пазар с преиму-
ществата на социалната справедли-
вост. И важен елемент за постигане 
на това съчетание е конструирането 
на подходяща финансова система на 
едно такова общество, която да пре-
крати експлоатацията през системата 
на лихвите. Това ще е трудна работа, 
защото сега установилите се елити, 
особено в развиващите се страни, са 
доволни и се облагодетелстват от сега 
съществуващата система и няма да от-
стъпят това привилегировано положе-
ние без приложение на военна сила 
или без  да загубят възможностите си 
за въздействие на останалата част на 
обществото вследствие на много голя-

ма криза.   
С други думи, много хубави неща ви 
описвам, но тяхната реализация ще 
е много трудна, щото противниците 
им са много и силни. А както е извест-
но, противниците на едно нещо не се 
убеждават. По-реалистично е да ги ча-
кате да измрат.
Та така. Като дойде време да пиша 
следващата статия, ще е дошъл сеп-
тември 2013 г. и улиците на таткови-
ната пак ще се напълнят. С хора, стра-
дащи от икономическата система и с 
опитващи се да ги яхат неолиберални 
„екперти“ и „политици“, чиято цел е 
да ги забаламосат отново и да не до-
пуснат промяна на системата в полза 
на не толкова богатите. Тогава, както 
съм ви обещал, ще си задам въпроса: а 
как се въздигнаха от руините тези, при 
които съм изучавал икономиката? Как 
го направи Лудвиг Ерхард – фиг. 19?
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Фигура 19. Човекът който превърна 
разрушената и разгромена Герма-
ния в икономически колос – Лудвиг 
Ерхард. Как – чрез социална пазарна 
икономика. 

 Какви са основите на доктрината „Ер-
хард“ и на тъй-нареченото германско 
икономическо чудо? И може ли нещо 
такова да се направи и у нас? Вече чу-
вам викове насреща си, че Ерхард бил 
неолиберал и аз като неокейнсианец 
нямало какво да го пропагандирам. 

Бреееей! Че нали по същото време са-
мият Хайек е професор по икономика 
в Германия. Що на него не дадоха аме-
риканците да прави икономическите 
реформи в Германия, ами тая задача 
е поверена на Ерхард? Май трябва да 
напомня в следващата статия на бо-
лните неолиберални мозъци цитата 
на Ерхард за примитивността на либе-
ралната икономическа идеология. И 
хич и не се съмнявайте, че  ще го на-
правя. 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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*Представеното проучва-
не е проведено по ПРО-
ЕКТ BG051PO001-7.0.01-

0099-C0001 Транснационално сътруд-
ничество за развитие на услуга за мал-
ките и средни предприятия „Психо-
логическа интервенция и превенция 
на конфликта при съчетаването на 
семейния и професионалния живот”. 
Проектът се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския со-
циален фонд на Европейския съюз. 
Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с 
финансовата помощ на Европейския 
социален фонд. Институт за изследва-
не на населението и човека при БАН 
носи цялата отговорност за съдържа-
нието на настоящия документ, и при 
никакви обстоятелства не може да се 
приеме като официална позиция на 
Европейския съюз или Министерство 
на труда и социалната политика.

През месец януари тази година на-
шият екип проведе представително за 
страната изследване на баланса меж-
ду работа и семейство. В проучването 

имат участие 1300 човека от цялата 
страна. Тъй като изследваме баланс 
работа-семейство за нас беше важно 
да разберем кое преобладава, кое „на-
тежава” повече в контекста на взаимо-
действието между работа и семейство 
– положителното, или отрицателно-
то влияние между тях, кое определя 
и влияе на този баланс. Също така ни 
интересуваха въпроси, свързани с това 
има ли разлики между мъже и жени, 
ръководители и подчинени, каква е 
ролята на децата в този баланс. Иска-
хме да разберем дали мотивацията за 
работа или по-точно причините, зара-
ди които човек отива на работа, имат 
значение и влияние върху баланса ра-
бота-семейство, дали след като вече 
човек е напускал работа, за да съчетае 
по-добре семейните и служебни ан-
гажименти, това е дало резултат и е 
имало добър ефект. Проверихме как 
различните типове взаимодействие 
между работа и семейство се отразя-
ват на здравето на човек – психично, 
физическо и като цяло. 
За целите на нашето изследване из-
ползвахме създадена от екипа методи-
ка, с която най-общо сме изследвали:

•	 позитивно влияние на работата 
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върху семейството;
•	 негативно влияние на работата 

върху семейството;
•	 позитивно влияние на семей-

ството върху работата;
•	 негативно влияние на семей-

ството върху работата;
•	 негативно влияние между рабо-

та и семейство и в двете посоки 
– остър конфликт;

•	 позитивно влияние между рабо-
та и семейство и в двете посоки 
– хармонично и позитивно взаи-
модействие между тях;

•	 преобладаващ и доминиращ тип 
чувства и преживявания на ра-
ботното място и в семейството;

•	 успешно справяне със семейни 
и служебни ангажименти – хар-
моничен баланс между работа и 
семейство.

Забележка. За обработване на данни-
те от нашето изследване са използва-
ни следните статистически анализи:

•	 проверка на надеждността-Алфа 
на Кронбах;

•	 честотно разпределение;
•	 кростабулация;
•	 факторен анализ;
•	 корелационен анализ;
•	 регресионен анализ (линейна 

регресия);
•	 еднофакторен дисперсионен 

анализ;
•	 многофакторен дисперсионен 

анализ;
•	 Т-тест, сравняване на независи-

ми извадки;

•	 Т-тест, сравняване по двойки.

ОБЩИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАН-
НИ 

Един от първите въпроси, които стоя-
ха пред нашия екип по време на про-
веждане на изследването беше дали 
проблемите при съвместяване на се-
меен и професионален живот могат 
да мотивират човек да предприеме та-
кава важна стъпка като напускане на 
работа. Нашите резултати показаха, 
че дори когато човек намира работата 
си за свое призвание или тя е такава 
каквато винаги я е искал, трудностите 
при съчетаване на семеен и професи-
онален живот, могат да го подтикнат 
да вземе решение за напускане на ра-
ботата си. От получените данни след-
ва, че дори самата мисъл за напускане 
може да се превърне в причина за по-
често възникване на проблем при съ-
четаване на семеен и професионален 
живот. Близо 9% от българите имат 
намерение да напуснат работата си, 
защото смятат, че това ще им помогне 
да се справят по-добре със семейните 
и професионални задачи и ангажи-
менти, а това е индикатор за наличие 
на сериозен проблем. На граф. 1 е по-
казано съотношението между тези, 
които мислят да напуснат работата си 
и тези, които нямат намерение да го 
направят.

Графика 1.

Друг индикатор, който показва нали-
чие на затруднения при съчетаване 
на семейни и професионални ангажи-
менти е, доколко често човек мисли да 
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напусне работата си и да потърси дру-
га, за да постигне по-успешно спра-
вяне със задачите и ангажиментите в 
семейството и на работното място. От 
друга страна, нашите резултати дока-
заха, че по-честото мислене за напус-
кане е предпоставка работата и семей-
ството по-често да си вредят и пречат 
едно на друго. От българите 49,3%, ма-
кар и рядко мислят да напуснат рабо-
тата си, докато 11,5% често мислят да 
го направят. Тези, които никога не са 
искали да напуснат са 38,3%. На граф. 
2 са представени резултатите от този 
анализ.

Графика 2. 

След като беше установено, че ако чо-
век мисли да напусне работата си, за 
да съчетае по-добре семеен и профе-

сионален живот, и колкото по-често 
мисли да го направи, толкова по-често 
се случва конфликт между работа и се-
мейство, логично последва въпросът 
как се отразява на баланса работа-се-
мейство самото напускане. Резултати-
те показват, че напускането на работа, 
за да се съчетае по-добре семеен и про-
фесионален живот, в повечето случаи 
не е най-доброто решение на пробле-
ма – при тези, които не са напускали, 
работата и семейството си пречат по-
рядко, отколкото при тези, които вече 
са го правили. А на 19,4% от българите 
им се е налагало да напуснат работа. 
Данните са изобразени на граф. 3.

Графика 3.

За нас представляваше интерес, ако 
работа и семейство си вредят и пречат 
едно на друго, това явление доколко 
често се случва в живота на българите. 
Цели 38,3% са заявили, че работата и 
семейството им никога не си пречат. 
Но за повечето българи – 50,1% – ма-
кар и рядко работа и семейство си вре-
дят едно на друго. За 6,7% семейство и 
работа си пречат често и за 0,8% това е 
постоянно явление. Една от причини-
те, които могат да предизвикат по-чес-
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то негативно влияние между семей-
ство и работа е... мисълта за напуска-
не. И колкото по-често мисли човек да 
напусне, толкова по-често работата му 
и неговото семейство ще си влияят не-
гативно едно на друго. Данните ни до-
казаха и че при лицата, които вече са 
напускали работата си, за да съчетаят 
по-добре семеен и професионален жи-
вот, работата и семейството много по-
често си пречат и негативно си влияят 
едно на друго. Доколко често работа 
и семейство ще си пречат зависи и от 
възрастта – проблемът е характерен 
повече за възрастовия диапазон 35-
44 години, а най-рядко се случва при 
19-24-годишните. След 44 години чес-
тотата на конфликта плавно намалява. 
Семейното положение оказва влияние 
върху честотата на конфликта и той 
най-често възниква при живеещите 
на семейни начала. Честотата на нега-
тивното взаимовлияние между работа 
и семейство се влияе и зависи от пози-
цията в организацията. При лицата от 
висшето ръководно ниво конфликтът 
се случва значимо по-често, отколко-
то при тези от изпълнителското ниво. 
Нашите данни показаха, че ако човек 
работи само заради парите, или по 
принуда, просто защото няма друго 
предложение, това е предпоставка за 
по-честото възникване на конфликт 
между работа и семейство. На граф. 4 
са показани данни от този анализ.

Графика 4.

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И 
СЕМЕЙСТВО КАТО ТИП ПОЗИ-
ТИВНО И НЕГАТИВНО ВЗАИ-

МОВЛИЯНИЕ МЕЖДУ ТЯХ 

Позитивно влияние на работата 
върху семейството 

Като цяло българите имат висока сте-
пен на позитивно влияние на работа-
та върху семейството. Като цяло! При 
1,7% от хората това влияние напълно 
липсва. За 17,6% влиянието е по-скоро 
слабо, а при 32,6% е налице умерено 
позитивно влияние. При 40% имаме 
силно позитивно влияние от страна на 
работата към семейството. Силата на 
това влияние не зависи нито от пола, 
нито от възрастта, нито от образова-
нието. Влияе се макар и слабо от пози-
цията, която човек заема в организа-
цията. По-високият статус в организа-
цията предполага и по-висока степен 
на положително влияние на работата 
върху семейството. Но е необходимо 
да се уточни още един път, че това е 
незначително по сила влияние. Дали 
работата ще оказва добро влияние 
върху семейството в малка степен за-
виси от мястото, което човек заема в 
една организационна структура. Това, 
което определя много по-силно пози-
тивното влияние на работата върху 
семейството е причината, поради коя-
то работи човек, от това какво е отно-
шението му към работата, т.е. отговор 
на въпроса: защо работя? Най-силно 
позитивно влияние на работата върху 
семейството е при тези, които считат 
работата си за свое призвание и те са 
16,4% от българите. След тях силата на 
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позитивното влияние на работата вър-
ху семейството е най-голяма при ли-
цата, за които работата им е точно та-
кава, каквато винаги са я искали, кои-
то представляват 23,4% от извадката. 
Най-слабо е положителното влияние 
за хората, които са направили ком-
промис и работят по-скоро по прину-
да, защото нямат по-добро предложе-
ние, а това са близо 30% от българите. 
Работещите само заради заплатата са 
19,7%, докато тези, които са мотивира-
ни от възможността да направят добра 
кариера са 10,6%. При лицата, които 
работят само заради заплатата и при 
тези, които работят, за да направят 
кариера, положителното влияние на 
работата също е значимо по-слабо, от-
колкото при лицата, за които работата 
е призвание или е точно такава, каква-
то са я искали. Влиянието на мотива-
цията за работа върху положителното 
влияние на работата върху семейство-
то е показано на граф. 5.

Графика 5. 
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Влияние на мотивацията за работа върху положителното
 въздействие на работата върху семейството

Това е моето
призвание 

Винаги съм искал/а
да работя точно това

Заради заплатата 

Няма по-добре
предложение(работя
по принуда)

Мога да направя
добра кариера

Семейното положение също влияе 
на позитивното влияние на работа-
та върху семейството и колкото дори 
странно да изглежда, но при самотни-
те родители имаме най-висока степен 
на ползотворно влияние от работата 

към семейството. При семейните лица 
имаме също високо позитивно влия-
ние, а най-ниско е при тези, които жи-
веят на семейни начала, които са око-
ло 16% от българите. Все пак трябва да 
се има предвид, че самотните родите-
ли са едва 2,5% от извадката, така че 
стабилната група от обществото, при 
която имаме силно позитивно влия-
ние от работа към семейство са семей-
ните лица.
Децата както и техният брой също 
имат влияние върху добротоворното 
влияние на работата върху семейство-
то. При лицата с едно и две деца това 
влияние е най-силно и е най-слабо при 
тези, които са без деца (30,4% имат по 
едно дете, 39,1% имат две деца; без 
деца са 27,9%, тези с три деца са 2,5%). 
Доброто влияние от страна на рабо-
тата към семейството може да бъде 
силно затормозено и възпрепятства-
но от... намерението за напускане. За 
тези, които мислят да напуснат работа, 
за да съчетаят по-добре семейните и 
служебни ангажименти, работата има 
значимо по-слабо положително влия-
ние върху семейството, в сравнение с 
тези, които не са мислили да напускат. 
И колкото по-често мисли човек да 
напусне работата си, толкова повече 
намалява позитивното влияние върху 
семейството. При тези, които са напус-
кали вече работа, за да съчетаят по-до-
бре професионалния и личен живот е 
налице по-слабо позитивно влияние 
на работата върху семейството, в срав-
нение с тези, които не са напускали 
(на 19,4% от българите им се е налага-
ло да напуснат работата си, за да съче-
таят по-добре служебни и семейни ан-
гажименти). Тук причината по всяка 
вероятност е неудовлетвореността – 
ако човек смята, че работата му пречи, 
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едва ли може да бъде удовлетворен от 
нея и да очаква тя да има положител-
но въздействие върху семейството му.
Съвсем логично, позитивното вли-
яние на работата върху семейството 
зависи до голяма степен от удовлетво-
реността от работата. Като от цялост-
ната удовлетвореност, с най-голямо 
значение и тежест за позитивно вли-
яние на работата върху семейството е 
подкрепата от колеги и ръководители. 
Това означава, че типът отношения на 
работното място определя и качество-
то на влиянието на работата върху се-
мейството.
Удовлетвореността от семейството, 
макар и в по-малка степен, също оп-
ределя и оказва влияние върху пози-
тивното въздействие на работата вър-
ху семейството. Можем да направим 
извода, че благотворното въздействие 
на работата върху семейството започ-
ва от семейството. Връзката е семей-
ство-работа-семейство. От това какви 
преживявания ще „занесе” човек на 
работното място зависи до голяма сте-
пен какви чувства и преживявания ще 
„върне” от работата в къщи. От удо-
влетвореността от семейството, с най-
силно влияние са отношенията, изгра-
дени на основата на обич и любов – 
обич и любов, даващи кураж и сили, и 
в този смисъл – подкрепата от семей-
ството. Ключовата дума тук е подкре-
па. Еквивалент на това на работното 
място е подкрепата от колеги и ръко-
водители. За да е налице добротворно 
влияние на работата върху семейство-
то, зависи до голяма степен и от това 
семейството да цени и уважава труда и 
професията на човек и по достойнство 
да оценява свършеното. Същото важи 
в пълна сила и за работното място – 
когато шефовете и колегите оценяват 

по достойнство извършената от човек 
дейност. 
Колкото по-силно се чувства човек 
притиснат от служебни и семейни от-
говорности, толкова повече намалява 
и положителното въздействие на ра-
ботата върху семейството. Особено, 
когато възприема семейните и слу-
жебни ангажименти като принуда, ко-
гато трябва да върши нещо, което не 
иска, но се налага – когато са възпре-
пятствани собствените му желания. 
Също така и когато има чувството, че 
заради задълженията в къщи и на ра-
ботното място жертва собственото си 
развитие.
Когато човек има нагласата, че трябва 
да избира между работа и семейство, 
не може да се справи еднакво добре и 
с двете, защото едното винаги върви 
по-добре, за сметка на другото, тогава 
намалява позитивното влияние на ра-
ботата върху семейството. 

Изводи
Добре е човек да познава призванието 
си и да го реализира в работата – то-
гава има най-силно положително вли-
яние на работата върху семейството. 
Дори да не реализира своите качества 
и достойнства в работата си, то поне да 
обича и харесва това, което прави на 
работното си място. Резултатите до-
казват, че когато човек не обича това, 
с което се занимава по задължение на 
работното си място, тогава силно на-
малява и положителното въздействие 
на работата върху семейството, което 
от своя страна е предпоставка за въз-
никване на отрицателен дисбаланс 
между работа и семейство. 
Колкото по-често човек мисли да на-
пусне работата си, за да съчетае по-
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добре семейните и служебните за-
дължения, толкова повече отслабва и 
положителното влияние на работата 
върху семейството. Честото мислене 
за напускане поражда напрежение и 
настройва човек отрицателно към ра-
ботата му.
За да имаме позитивно влияние на ра-
ботата върху семейството, трябва да е 
налице и удовлетвореност от работата. 
А удовлетвореността от работа силно 
зависи от качеството на взаимоотно-
шенията на работното място. Изводът 
е, че от това какъв тип взаимоотноше-
ния изграждаме с другите на работно-
то място (както с колеги, така и с ръ-
ководители), зависи много какъв тип 
влияние ще бъде налице от работата 
към семейството.

Негативно влияние на работата 
върху семейството

Като цяло е налице умерено и преобла-
даващо средно по сила негативно вли-
яние на работата върху семейството. 
Положителното влияние на работата 
върху семейството е два пъти по-силно 
от негативното! При 36,8% от извадка-
та липсва негативно влияние в посока 
от работата към семейството. За близо 
18% влиянието е слабо. За 3,4% нега-
тивното влияние в посока от работата 
към семейството е умерено силно и за 
1,4% е много силно. Негативното вли-
яние на работата върху семейството е 
по-силно от негативното влияние на 
семейството върху работата, като меж-
ду двете има връзка и висока степен на 
взаимовлияние.
Негативното въздействие на работата 
върху семейството няма връзка и не 
зависи от пол и образование. Влияе се 
леко от възрастта – с покачване на въз-

растта слабо се повишава и негативно-
то влияние на работата върху семей-
ството. От това категорично не може 
да се направи изводът, че с покачване 
на възрастта неминуемо настъпва по-
вишаване на негативното влияние на 
работата върху семейството.
Дали работата ще влияе негативно 
върху семейството, зависи и от поста, 
който човек заема в организацията. 
По-високия статус предполага и по-
висока степен на отрицателно влияние 
на работата върху семейството, като 
разликата между шефове и изпълни-
тели е голяма. Интересното е, че при 
ръководителите беше налице макар 
и незначимо по-силно положително 
влияние от работата към семейството. 
Може ли да се твърди, че шефовете, 
поради поста си, имат и по-поляризи-
рани емоции и преживявания на ра-
ботното си място? Разлика между ше-
фове и средно управленско ниво, как-
то и между изпълнители и средно уп-
равленско ниво няма. Изпълнителите 
„носят” в къщи по-малко позитивно 
влияние от своята работа, но и значи-
мо по-малко негативно влияние. На 
граф. 6 е показано негативното влия-
ние на работата върху семейството, в 
зависимост от позицията в организа-
цията.
Графика 6.

И в контекста на това влияние изпък-
ва важността на причините, по които 
човек ходи на работа – тези, които се 
занимават с една дейност, само защо-
то нямат по-добро предложение, тър-
пят най-силно негативно влияние на 
работата върху семейството. Същите 
тези лица имаха и най-ниско положи-
телно влияние работата върху семей-
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ството. 
Тези, които мислят да напуснат рабо-
тата си, за да съчетаят по-добре семей-
ните и служебни задължения, понасят 
много по-силно отрицателно влияние 
от страна на работата към семейства-
та си. И колкото по-често мисли човек 
за напускане, толкова по-интензивно 
става отрицателното влияние. Лицата, 
които вече са напускали една работа, 
заради затруднения при съчетаване 
на служебни и семейни ангажимен-
ти, също не са успели да си помогнат 
– при тях негативното влияние на ра-
ботата върху семейството е по-силно, 
отколкото при тези, които не са напус-
кали. 
Оставането в службата след края на 
работния ден, както и работата от 
къщи са фактори, които значително 
увеличават отрицателното влияние на 
работата върху семейството (на повече 
от 2/3 от българите им се е налагало да 
останат в службата след края на работ-
ния ден и на близо 1/3 им се е налага-
ло да работят от къщи, за да се справят 
със служебните си задължения).
Дали ще има негативно влияние на 
работата върху семейството, зависи и 
от семейния статус. Семейните лица 
имат най-висока степен на неблагот-
ворно влияние на работата върху се-
мейството. Това влияние е най-слабо 
при самотните родители и тези, които 
на семейно положение са отбелязали 
„друго”. За лицата с две деца отрица-
телното влияние работата върху се-
мейството е значимо по-силно, откол-
кото за тези, които нямат деца.
Напълно според предварителните оч-
аквания, резултатите доказаха, че по-
високата удовлетвореност от работа-
та предопределя по-ниска степен на 

негативно влияние на работата върху 
семейството. И отново, добрите отно-
шения с колеги и ръководство, в най-
висока степен предотвратяват отри-
цателното влияние на работата върху 
семейството.
От своя страна, по-високата удовлет-
вореност от семейството също пони-
жава отрицателното влияние на рабо-
тата върху семейството. В семейството 
също на преден план излизат отноше-
нията, основани на взаимно доверие. 
Вероятно, защото доверието в семей-
ните отношения поражда у човека 
чувство на сигурност, спокойствие и 
увереност, които му подсигуряват пси-
хологически комфорт и по време на 
работа.
Негативното влияние на работата вър-
ху семейството силно се влияе и зависи 
от отношенията на родителите с деца-
та (!!!). Колкото повече една личност 
позволява служебните ангажименти 
да се отразяват отрицателно на отно-
шенията с децата, толкова повече тази 
личност ще търпи негативно влияние 
от работата върху семейството си. Ве-
роятно обяснение е чувството за вина 
у родителите, че заради работата си не 
могат да бъдат пълноценни родители. 
Близо 50% от негативното влияние на 
работата върху семейството се опреде-
ля от отношенията с децата! С най-го-
лямо влияние са, когато заради изто-
щението от работа, човек просто няма 
сили да обърне внимание на детето си 
и когато е налице усещане, че заради 
тежестта на работата, се губи топлота-
та и близостта в отношенията с деца-
та. Децата са от по-голямо значение за 
този тип влияние, дори когато семей-
ните и служебни ангажименти се от-
разяват негативно на самата личност, 
макар че и от това как се чувства човек 
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между служебните и семейни ангажи-
менти, зависи много дали ще е налице 
негативно влияние на работата върху 
семейството. Колкото повече компро-
миси прави със себе си една личност, 
заради своите задължения в къщи и 
на работното място, толкова повече 
увеличава и вредното влияние на ра-
ботата върху семейството. Това се от-
нася в най-висока степен в случаите, 
когато поради семейни и служебни 
ангажименти човек е лишен от избор 
с какво да се занимава(!), или когато 
паради прекалена заетост не може да 
се занимава с нещата, които обича. 
От друга страна, вредното въздейст-
вие на работата е в зависимост и от 
способността на човек да организира 
дейностите, с които е натоварен в ра-
ботата и семейството. За Хората, кои-
то добре се организират в контекста на 
своите задължения, търпят много по-
малко вредно въздействие от страна 
на работата върху семейството. 
Колкото повече човек живее и зат-
върждава нагласата, че не може да се 
справи еднакво добре със служебните 
и домашни задължения и че едното 
винаги е за сметка на другото, толко-
ва повече се засилва отрицателното 
въздействие на работата върху семей-
ството. Същият макар и малко по-слаб 
ефект има убеждението, че човек тряб-
ва да определи кое е по-важно за него 
– работата или семейството.
С повишаване на негативното влия-
ние на работата върху семейството, се 
влошава както психичното, така и фи-
зическото здраве на човек. 

Изводи
Това, което изпъква на преден план, са 
отношенията с децата. Дори на пръв 

поглед да изглежда невероятно, но 
негативното влияние на работата вър-
ху семейството, силно зависи от това, 
дали човек има пълноценно общуване 
с децата си. И колкото повече позво-
лява служебните и семейни ангажи-
менти да пречат на пълноценното му 
общуване с децата, толкова повече ще 
се засилва и негативното влияние на 
работата върху семейството. За да се 
предотврати отрицателно влияние на 
работата върху семейството, първо чо-
век е необходимо да бъде отговорен и 
пълноценен родител. 

Позитивно влияние на семей-
ството върху работата

От данните на процентното разпреде-
ление следва, че при 50,8% от лицата, 
взели участие в нашето изследване, е 
налице силно позитивно влияние от 
страна на семейството към работата., 
а за 35,3% влиянието е умерено. За 
11,7% влиянието е по-скоро слабо. И 
при 2,2% от хората това влияние на-
пълно липсва. Позитивното влияние 
на семейството върху работата е по-
силно от позитивното въздействие на 
работата върху семейството. Позитив-
ното влияние от семейството към ра-
бота и на работата към семейство са 
взаимосвързани – има силна връзка 
между тях и те зависят едно от друго. 
Семейството изпъква като по-силен 
позитивен източник, а работата като 
по-силен негативен. Данните за сила-
та на позитивното влияние на семей-
ството върху работата са показани на 
граф. 7.
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Графика 7.
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Положителното влияние на семей-
ството върху работата не се влияе и не 
зависи от пол, възраст и образование.
Позицията в организацията е фактор, 
но със слабо влияние върху позитив-
ното влияние на семейството върху 
работа. Както е видно и от графиката, 
при българите като цяло е налице ви-
соко положително влияние на семей-
ството върху работата, но при лицата, 
заемащи висши ръководни позиции 
в организациите, това влияние е по-
силно, отколкото при лицата от по-ни-
ските йерархични нива. 
Все пак положителното въздействие 
на семейството върху работата зависи 
в много по-голяма степен от причина-
та, поради която работи човек. Тези, 
които се занимават с една работа по 
силата на принудата, просто защото 
нямат по-добро предложение, имат 
най-ниска степен на позитивно вли-
яние на семейството върху работата. 
Положителният ефект на семейството 
върху работата е най-силен при тези, 
които намират работата си за свое 
призвание и при лицата, които винаги 
са искали да се занимават точно с тази 
дейност. 
Семейният статус е фактор със слабо 

влияние и при семейните лица имаме 
незначимо по-високо положително 
влияние. В семействата с едно и две 
деца също има незначимо по-силно 
позитивно влияние на семейството 
върху работата, в сравнение с тези, 
които са без деца или имат повече от 
две.
Намерението за напускане и тук играе 
значима роля – положителното вли-
яние на семейството върху работата 
е значимо по-слабо при лицата, кои-
то са мислили да напуснат работата 
си, за да съчетаят по-добре семейния 
и професионален живот. По-честото 
мислене за напускане затруднява и 
намалява позитивното влияние на се-
мейството върху работата.
Оставането на работното място след 
края на работния ден от своя страна 
предопределя по-ниско, по-слабо по-
зитивно въздействие на семейството 
върху работата. Но работата от къщи, 
за да се справи човек със служебните 
си задължения, не вреди и не пречи на 
този тип влияние.
Логично е удовлетвореността от се-
мейството да е много силен фактор, 
който до голяма степен определя и 
влияе на позитивното влияние на се-
мейството върху работата, и колкото 
по-високо е това удовлетворение тол-
кова да е по-силно и доброто влияние 
от семейството към работата. Удовлет-
вореността от работата също е фактор, 
макар и по-слаб. Това показва силната 
взаимообусловеност, взаимообвърза-
ност, най-вече силното взаимовлия-
ние, между работа и семейство. Така 
например, колкото повече на работно-
то си място човек чувства сигурност, 
породена от подкрепата на колеги и 
ръководители, толкова повече се за-
силва и положителното въздействие 
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на семейството върху работата. И в се-
мейството (от членовете на семейство-
то), и на работното място (най-вече 
от ръководството) трудът и усилията 
на човек трябва да бъдат оценени по 
достойнство, защото от това зависят 
много удовлетвореността като цяло и 
хармоничният баланс между работа и 
семейство.
За да съществува положително въз-
действие от семейството към работата, 
зависи и от това какви са отношения-
та на човек с децата му. Когато поради 
прекалена заетост със служебни ан-
гажименти, родителите губят пълно-
ценното общуване с децата си, тогава 
се увеличава и негативното влияние 
от семейството към работата. Близост-
та с децата, топлотата и пълноценното 
общуване с тях спомагат да е налице 
по-силно положително влияние от 
семейството към работата. Когато чо-
век има чувството, че заради служеб-
ни отговорности е допуснал пропуски 
във възпитанието на детето си, тогава 
намалява и позитивното въздействие 
на семейството към работата. Прави 
впечатление, че отношенията с децата 
влияят много по-силно на негативно-
то въздействие на работата върху се-
мейството – когато, най-общо казано, 
заради работата потърпевши са деца-
та, тогава и самата работа много силно 
влияе отрицателно върху семейството. 
Докато, когато работата не пречи на 
родителите в общуването им с децата, 
това има по-слабо положително вли-
яние върху позитивното въздействие 
на семейство върху работата.
Колкото повече се засилва в човек 
убеждението, че не принадлежи на 
себе си и личното му развитие е в 
жертва на ангажиментите и задачите, 
с които се заема, и изобщо прави ком-

промиси със себе си, заради служеб-
ни и семейни ангажименти, толкова 
повече намалява положителното въз-
действие на семейството върху работа-
та.
И тук нагласата, убеждението, че чо-
век не може да се справи еднакво до-
бре със семейните и служебни задъл-
жения и че едното е винаги за сметка 
на другото, понижава положителното 
въздействие на семейството върху ра-
ботата.

Изводи
Отново се доказва значението на от-
ношенията, които човек изгражда с 
децата си. Тези отношения влияят не 
само върху семейното благополучие, 
но вече доказано имат връзка и отра-
жение върху много сфери и посоки от 
живота на личността.
Доказа се и това, че когато човек е от-
даден само на семейни и служебни 
задължения и ангажименти, и пора-
ди тях занемари себе си, спре да пра-
ви нещата, които обича, а само това, 
което трябва, когато най-общо казано 
няма време за себе си, всичко това има 
своето негативно отражение върху 
изграждането на хармоничен баланс 
между работа и семейство като цяло. 
Мислене, което предопределя, че чо-
век е неспособен да се справи еднакво 
добре със семейни и служебни задачи, 
пречи на положителното влияние на 
семейството върху работата.

Негативно влияние на семей-
ството върху работата

Налице е средно по сила негативно 
влияние на семейството към работата. 
Това се отнася за извадката като цяло. 
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Цели 44,8% от българите са заявили, 
че такъв вид негативно влияние при 
тях не съществува. 39,6% са отговори-
ли уклончиво за такъв вид влияние. 
За малко над 12,4% влиянието е сла-
бо. И при 3,4% вече е налице силно 
отрицателно влияние на семейството 
върху работата. Данните за силата на 
негативното влияние на семейството 
върху работата са показани на граф. 8.

Графика 8.
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Негативното влияние на семейството 
върху работата е значимо по-слабо, 
отколкото негативното влияние на ра-
ботата върху семейството, като между 
двете има силна взаимозависимост и 
връзка. Негативното влияние и в две-
те посоки не е силно, но работата е по-
мощен източник на отрицателно въз-
действие
Дали ще е налице отрицателно вли-
яние от семейството върху работата, 
не зависи от пола – и при жени, и при 
мъже силата на влиянието е почти ед-
наква. 
Възрастта е фактор с влияние върху 
отрицателното въздействие на семей-
ството върху работата. С увеличаване 
на възрастта леко се повишава нега-

тивното въздействие на семейството 
върху работата (по-рязко повишаване 
до 35 години, след това едно съвсем 
леко покачване до 54 години и след 
това имаме по-ясно изразено повише-
ние).
Този тип влияние зависи и от образо-
ванието – семейството има най-силен 
негативен ефект върху работата при 
хората със средно образование и най-
нисък при висшистите, като все пак 
разликата не е голяма. Няма разлика 
между хората с полувисше образова-
ние и останалите две групи. 
Няма никакво значение дали човек е 
от висшето ръководство на една орга-
низация, дали е от средно управлен-
ско ниво или е изпълнител, негатив-
ното влияние на семейството върху 
работата е с еднаква сила. Позицията 
в организацията не е фактор и от нея 
не зависи това влияние. 
Отново излиза на преден план важ-
ността на причината, поради която 
човек работи. При лицата, които са на 
една работа, просто защото нямат по-
добро предложение, имаме най-силно 
отрицателно влияние на семейството 
върху работата. След тях са лицата, 
които работят заради парите. Най-ни-
ско е при тези, които работят нещо, 
което винаги са искали, и при „кари-
еристите” – лицата, които работят, за 
да направят кариера.
На много българи се налага да рабо-
тят на повече от едно място по чисто 
икономически причини, но това има 
своите негативни последици – при 
тези, които работят на няколко места 
е налице много по-силно отрицателно 
въздействие на семейството върху ра-
ботата, в сравнение с тези, които рабо-
тят само на едно място.
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Желанието, намерението за напускане 
на една работа, за да бъдат по-добре 
съчетани семейни и служебни анга-
жименти, и в контекста на това влия-
ние имат своето силно влияние. При 
тези, които желаят да напуснат една 
работа, за да съчетаят по-добре семе-
ен и служебен живот, отрицателното 
влияние на семейството върху работа-
та е значимо по-силно, отколкото при 
лицата, които не искат да напуснат. 
Около 9% от българите искат да напус-
нат работата си, защото имат труднос-
ти да балансират между семейните и 
служебни задължения. Те са по-ниско 
удовлетворени от работата си и незна-
чимо по-неудовлетворени от семей-
ството си, от лицата, които не иска да 
напускат работата си. Но и при тези, 
които вече са напускали една работа, 
за да съчетаят по-добре семеен и слу-
жебен живот, продължава да е налице 
по-силно отрицателно въздействие на 
семейството върху работата.
По-ниската удовлетвореност от рабо-
тата предизвиква и по-силно отрица-
телно влияние на семейството върху 
работата. Ако няма удовлетвореност от 
работата, това се „връща” на работното 
място и като отрицателно влияние на 
семейството върху работата. Разбира 
се удовлетвореността от семейството е 
много по-значим фактор, с много по-
силно влияние върху този тип влия-
ние. От работната среда, с най-голямо 
влияние отново са подкрепящите, по-
зитивни отношения с колеги и ръко-
водители – когато липсват или са сла-
би, тогава се увеличава и негативното 
влияние на семейството върху работа-
та. Вторият по важност фактор е, кога-
то шефът оценява по достойнство тру-
да и усилията на отделния човек. Ако 
тази оценка липсва, това се „връща” 
на работното място, чрез отрицателно 

влияние на семейството върху работа-
та. Разбира се и ниската заплата опре-
деля и една ниска удовлетвореност от 
работата, която от своя страна създа-
ва и висока степен на негативно вли-
яние на семейството върху работата. 
В семейството, както и на работното 
място, като най-важни и определящи 
както позитивното, така и негативно-
то влияние на семейството върху ра-
ботата, са взаимоотношенията! Кога-
то отношенията в едно семейство не 
са основани на взаимно доверие, това 
означава и силно негативно влияние 
на семейството върху работата. И в се-
мейството също е необходимо усили-
ята и труда на човек да бъдат оценени 
по достойнство от другите. От особено 
значение е също човек да приема се-
мейството си такова, каквото е. 
Основната причина за наличие на не-
гативно влияние на семейството вър-
ху работата са отношенията с децата. 
Когато, поради тежестта на служебни-
те задължения, човек не общува пъл-
ноценно с децата си, това се връща 
на работното място, чрез засилващо 
се негативно влияние на семейството 
върху работата (тогава семейството 
най-силно пречи, вреди на работата). 
Дори, когато самата личност е жерт-
ва на своите ангажименти в къщи и 
на работното място и най-общо каза-
но няма време за себе си, влиянието 
не е толкова силно, колкото когато са 
потърпевши децата. Особено силно 
влияние има, когато човек, заради те-
жестта на работата си, започва да губи 
топлотата и близостта в отношение-
то с детето си (!!!), има усещането, че 
не се справя с възпитанието и когато 
детето му не може да сподели важни 
за него неща. Когато, най-общо каза-
но, е нарушено общуването с детето. 
Семейството започва да пречи и вре-
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ди все по-силно на работата и когато 
човек е лишен от избор с какво да се 
занимава (сблъсъкът е между „трябва” 
и „искам”) и има чувството, че заради 
задачите и ангажиментите в къщи и 
на работа е спрял своето личностово 
развитие и тъпче на място. 
Когато човек си постави дилемата 
или работа, или семейство и трябва 
да избере кое по-важно за него, за-
щото едното винаги върви по-добре, 
за сметка на другото, тогава се уве-
личава и отрицателното влияние на 
семейството върху работата. Но това 
влияние се засилва още повече, когато 
човек е с нагласата, че не е в състояние 
да се справи успешно със задължения-
та си и на двете места, че ако се справя 
добре на работното място, тогава няма 
да се справи добре в къщи и обратно-
то! Тази нагласа е вредна и пречи на 
човек да бъде ефективен в къщи и в 
професията. 

Извод
Резултатите от нашето изследване по-
казват, че позитивното влияние на се-
мейството върху работата зависи най-
много от позитивното влияние на ра-
ботата върху семейството – те си вли-
яят и се определят взаимно. Но нега-
тивното влияние на семейството върху 
работата не зависи и не се определя в 
най-висока степен от негативното вли-
яние на работата върху семейството, а 
от характера на отношенията с децата! 
Когато, заради работни ангажименти 
страдат отношенията с децата, тогава 
нараства и негативното влияние на се-
мейството върху работата!
Очевидно е, че дилемата „или рабо-
та, или семейство” има отрицателен 
ефект и повишава силата на негатив-

ното влияние от семейството към ра-
ботата. Изводът е, че човек не тряб-
ва да избира между двете и да взима 
решение кое е по-важно за него, за да 
концентрира върху него усилията си. 
Въпросът не бива да се поставя работа 
или семейство, а работа и семейство.

Негативно влияние от работа 
към семейство и от семейство 

към работа

Остър конфликт
Остър конфликт между работа и се-
мейство имаме при едва 3,1% от бълга-
рите. Необходимо да се отбележи, че 
позитивното влияние и в двете посо-
ки между работа и семейство е много 
по-силно, отколкото негативното вли-
яние между тях. Данните за силата на 
негативното влияние между работа и 
семейство показани на граф. 9.
 
Графика 9.

От нашите данни следва, че от семей-
ството в много по-голяма степен, от-
колкото от работата зависи, да се по-
стигне хармоничен баланс между ра-
бота и семейство и да се избегне остър 
конфликт между тях – силно негатив-
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но влияние и в двете посоки. Интерес-
ното е, че за жените удовлетвореност-
та от работата има по-голямо значение 
за понижаване на конфликта работа-
семейство, отколкото за мъжете. При 
мъжете удовлетворението от работата 
има нищожно малка роля за понижа-
ване на този конфликт. Резултатът оп-
ровергава един отдавна възприет сте-
реотип в отношението към половете 
– че за мъжете е по-типично да бъдат 
ориентирани към кариерата си, а за 
жените – към семейството. 
Двустранното негативно влияние 
между работа и семейство зависи от 
възрастта, като тенденцията е с покач-
ване на възрастта, то да се повишава. 
Много слабо зависи и от позицията в 
организацията – по-характерен е за 
висшето ръководно ниво, отколкото 
за изпълнителското. 
Работещите по принуда, защото нямат 
по-добро предложение, имат повече 
и по-силно негативно влияние между 
работа и семейство, отколкото тези, 
които смятат, че работата им е точно 
такава, каквато винаги са искали. 
Децата и техният брой също са фактор 
с влияние върху негативното взаимо-
влияние между работа и семейство. То 
е най-силно в семействата с едно и две 
деца и най-слабо при тези, които ня-
мат деца. Прави впечатление, че при 
лицата с 3 деца това влияние е по-сла-
бо, отколкото при онези с едно и две 
деца. 
На колкото повече места работи чо-
век, толкова повече се засилва вред-
ното взаимовлияние между работа и 
семейство. Но ситуацията е такава, че 
много българи просто са принудени 
да работят на повече от едно място. 
Икономическата ситуация в страната 

в случая излиза на преден план като 
фактор, засилващ и това отрицателно 
взаимно влияние между работа и се-
мейство.
Тези, които имат намерение да напус-
нат една организация за по-добро съ-
четаване на семеен и професионален 
живот, имат и много по-силно нега-
тивно влияние в двете посоки между 
работа и семейство. Те са много по-по-
търпевши от този конфликт. Близо 9% 
от българите мислят да напуснат ра-
ботата си и имат този проблем. И кол-
кото по-често мисли да напусне един 
човек, толкова повече ще се засилва 
негативното влияние и в двете посо-
ки между работа и семейство. Нашите 
резултати показват, че и тези, които 
вече са напускали работа по същите 
причини, също имат много по-силно 
отрицателно влияние между работа и 
семейство, в сравнение с тези, които 
не са напускали. 
Оставането в службата след края на 
работното време е силен фактор/при-
чина за възникване на остър конфликт 
и негативно влияние между работа и 
семейство – тези, които остават на ра-
ботното си място след приключване 
на работния ден, имат много по-силно 
отрицателно влияние между работа и 
семейство. Също очакван резултат – 
при лицата, които работят от къщи, за 
да се справят със служебните си анга-
жименти, има много по-силно вредно 
влияние между работа и семейство, в 
сравнение с тези, които не го правят. 
Ако едно семейство има грижата за 
възрастен родител, тогава е много по-
вероятно да възникне и по-силен кон-
фликт, и отрицателно влияние между 
работа и семейство. Това разбира се не 
означава, че е задължително да настъ-
пи такъв конфликт там, където е нали-
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це грижа за възрастен човек. 
И още един път резултатите потвър-
диха значението на отношенията на 
родителите с децата. Колкото повече 
децата са потърпевши от заетостта на 
своите родители със служебни анга-
жименти, толкова по-силен и остър е 
конфликтът между работа и семейство 
и нараства отрицателното взаимовли-
яние между тях! Този конфликт нара-
ства особено силно, когато възникват 
проблеми с възпитанието на децата, 
когато човек има чувството, че изпус-
ка важни моменти от живота на дете-
то си, заради своята постоянна заетост 
със служебни задачи, когато е затруд-
нено общуването с детето и най-вече, 
когато се губи топлотата и близостта в 
общуването с детето/децата. 
Дали ще има конфликт между работа 
и семейство и влиянието между тях ще 
е негативно и в двете посоки, зависи в 
голяма степен и от това, доколко чо-
век, образно казано, има възможност 
свободно да „диша”. Колкото повече 
се чувстват хората притиснати от слу-
жебни и семейни задачи и ангажи-
менти, толкова повече нараства кон-
фликтът между работа и семейство и 
отрицателното влияние между тях. 
Особено когато човек не е в състояние 
да направи свободен избор с какво 
да се занимава и има чувството, че се 
върти в омагьосания кръг между рабо-
та и семейство и личното му развитие 
е спряло.
От способността на личността да се са-
моорганизира зависи много дали ще 
съществува конфликт между работа и 
семейство. Когато човек ясно разгра-
ничава проблемите и задачите в къщи 
и на работното място и не позволява 
те да си влияят едно на друго, когато 
контролира и организира дейностите 

си и на двете места, тогава силно на-
малява и отрицателното взаимовлия-
ние между тях. 
Резултатите ни показаха, че човек не 
бива да живее с мисълта, че е необхо-
димо да направи избор между работа и 
семейство и даде приоритет на едното 
от тях пред другото. Подобно мислене 
само влошава нещата. Когато се за-
силва убеждението, че човек не може 
да се справи еднакво добре и в къщи, 
и на работно място, и едното винаги 
върви по-добре за сметка на другото, 
тогава се повишава силно отрицател-
ното повлияване работа-семейство и в 
двете посоки. 
Напълно според нашите допускания, 
резултатите доказаха категорично, 
че негативното взаимовлияние меж-
ду работа и семейство силно влошава 
физическото и психично здраве на ли-
чността.  

Изводи
От семейството зависи много повече 
дали ще има конфликт работа-семей-
ство. И отново на преден план изпък-
ва значението на отношенията между 
хората – и в семейството, и на работ-
ното място. Качеството на тези отно-
шения от една страна определя сте-
пента на удовлетвореност от работа и 
семейство, и от друга, предотвратява 
възникването на конфликт между тях. 
На работното място – това са добрите 
отношения, даващи подкрепа и сигур-
ност по вертикалата и по хоризонта-
лата, т.е. с колеги и ръководители. В 
семейството – отношенията, основани 
на доверие, подкрепа и обич. 
Колкото по-хармонични са отношени-
ята с децата, толкова повече ще нама-
лява конфликтът между работа и се-
мейство.
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Когато човек живее с убеждението, че 
е способен да се справи еднакво добре 
и в къщи, и на работното място, тогава 
ще намалява и конфликтът работа-се-
мейство.
По същината си конфликтът работа-
семейство е конфликт вътре в самия 
човек и в този смисъл е добре когато 
човек запазва и следва личните си ин-
тереси, хубавите си навици (като сре-
щите с добри приятели например), не 
погубва собственото с лично развитие 
– всичко това намалява силата на не-
гативното взаимовлияние между ра-
бота-семейство. 

Позитивно влияние между рабо-
та и семейство и в двете посоки

Хармонично и позитивно взаи-
модействие между тях

Едва при 1,6% от българите положи-
телно повлияване между работа и се-
мейство липсва или е нищожно слабо. 
При 12,3% е налице слабо позитивно 
взаимовлияние. За 34,2% влиянието е 
умерено силно и силно. Данните за си-
лата на позитивното взаимовлияние 
между работа и семейство са показани 
на граф. 10.
Графика 10.

0

5

10

15

20

25

30

35

1

Положително влияние от работа към семейство 
и от семейство към работа

Силно
положително
влияние

Слабо
положително
влияние

Липса на
положително
влияние

Хармоничният баланс и положително 
взаимовлияние между работа и семей-
ство не зависят от пола на човек, от не-
говото образование или възраст. Дали 
ще е налице такова взаимовлияние за-
виси обаче от позицията, която човек 
заема в организацията –при лицата от 
висшето ръководно ниво имаме зна-
чимо по-високо положително взаимо-
влияние между работа и семейство и 
в двете посоки, отколкото при пред-
ставителите от средното управленско 
ниво и най-вече, в сравнение с изпъл-
нителите. 
Както и на много места по-горе, при-
чините, мотивите, които карат човек 
да ходи на работа имат влияние и тук, 
и определят до голяма степен положи-
телното взаимовлияние между работа 
и семейство. То е най-силно при тези, 
които считат работата си за свое приз-
вание, много леко намалява при тези, 
които винаги са искали да работят 
това, с което се занимават, малко по-
слабо е при тези, които работят само 
заради кариерата си, намалява още 
повече при работещите само за запла-
тата и е най-слабо при онези, които 
работят просто, защото нямат по-до-
бро предложение.
За да потече позитивно влияние меж-
ду работа и семейство и в двете посо-
ки зависи и от семейното положение 
– при семейните то е най-високо, зна-
чимо по-силно, отколкото при тези, 
посочили „друго” (от анализа са изо-
лирани самотните родители, поради 
малкия брой участници изследването, 
които имат такъв статус). В семейства-
та с едно и две деца е налице най-силно 
положително влияние между работа и 
семейство, малко по-ниско при тези с 
три деца и най-ниско при лицата без 
деца. 
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Мисълта и желанието за напускане 
на работа за по-успешно справяне със 
семейни и служебни ангажименти, 
също имат важна роля и значение, но 
и тук влияят негативно. При лицата, 
мислещи да напуснат, за да съчетаят 
по-добре семейния и професионален 
живот, имаме по-слабо положително 
взаимовлияние между работа и се-
мейство, в сравнение с тези, които не 
имали намерение да го направят. И 
колкото по-често мисли човек за на-
пускане, толкова повече се понижава 
това въздействие. При вече напуска-
лите работа, за да съчетаят по-добре 
работа и семейство, има по-ниско по-
ложително взаимодействие работа-се-
мейство, в сравнение с тези, които не 
са го правили.
Логично е хармоничното и положи-
телно взаимодействие между работа 
и семейство да зависи от удовлетво-
реността и от двете, но семейството е 
по-силният и значим фактор, който 
определя това взаимодействие. Кога-
то отношенията в едно семейство са 
на основата на обич и доверие (!), ко-
гато по достойнство се ценят трудът 
и усилията на всеки, това се отразява 
благотворно не само на самото семей-
ство, но влияе позитивно и помага за 
изграждането на хармоничен баланс 
между работа и семейство. А от ра-
ботната среда – зависи най-много от 
подкрепата от колеги и ръководители, 
работата да е от значение за човек и 
шефовете да оценяват труда и усили-
ята на подчинените си. 
В контекста на хармоничния баланс 
между работа и семейство и положи-
телно взаимовлияние между тях, от-
ново излиза на преден план значе-
нието на отношенията на родителите 
с децата им. Когато служебните анга-

жименти не пречат на пълноценното 
общуване с децата, тогава се повишава 
и хармоничното и положително вза-
имодействие между работа и семей-
ство (но трябва да се отбележи, че от 
качеството на отношенията с децата 
много повече зависи негативното вза-
имовлияние между работа и семей-
ство). Когато човек се справя добре с 
възпитанието на децата си, има топло-
та и близост в отношението му с тях, 
има пълноценно общуване, това се 
отразява и на положителното взаимо-
влияние между неговото семейство и 
работата му. 
Все пак положителното влияние меж-
ду работа и семейство зависи до го-
ляма степен и от това доколко човек 
има възможност до избира с какво да 
се занимава, когато личностовото му 
развитие не затруднено, когато има 
време да се занимава с нещата, които 
харесва и обича. Когато ангажименти-
те в семейството и на работното място 
не се отразяват негативно на личност-
та, тогава и положителното влияние 
между работа и семейство се засилва.
Когато е налице положително взаи-
модействие между работа и семейство 
това има своето макар и не много сил-
но подобряване на психичното и фи-
зическо здраве на личността.

Извод
Качеството на човешките отношения 
отново излиза на преден план като 
фактор, който до голяма степен оп-
ределя вида на влиянието и взаимо-
действието между работа и семейство. 
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ПРЕОБЛАДАВАЩ ТИП ЧУВ-
СТВА И ПРЕЖИВЯВАНИЯ 

НА РАБОТНОТО МЯСТО И В СЕ-
МЕЙСТВОТО

Основният въпрос тук е: как се чувства 
обикновено човек в семейството си и 
на работното място.
Макар че проследихме един и същи тип 
преживявания и емоции и в семейна, 
и работна среда, резултатите показват 
интересна разлика – докато състоя-
нията на работното място са ясно и 
точно разграничени на положителни 
и отрицателни чувства и емоции, т.е. 
налице са два основни типа, то същи-
те състояния/емоции в семейна среда 
определят една по-сложна от психоло-
гическа гледна точка структура – на-
лице са три групи преживявания. В се-
мейството отрицателните преживява-
ния се разделят на две основни групи, 
като в първата попадат чувства като 
самота, отчаяние, вина, унижение(!), 
униние, пренебрежение(!), обезкура-
жение, чувството, че човек е нещас-
тен(!). Това са по-дълбоки, по-трайни 
състояния. Втората група можем ус-
ловно да наречем „стресова” и е оп-
ределена от чувствата раздразнение, 
тревожност(!), напрежение, угриже-
ност, обезпокоение(!) (удивителните 
означават, че това са емоции/състо-
яния, които имат високо тегло вътре 
във фактора и в най-висока степен го 
определят). Всички тези чувства, емо-
ции, преживявания на работното мяс-
то представляват една група. Положи-
телните преживявания и на работното 
място, и в семейството хармонично се 
обединяват в една група и това са чув-
ствата на щастие, радост, въодушевле-
ние, жизненост, доволство. 

Графика 11.
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От негативните преживявания на ра-
ботното си място българинът най-
често се чувства угрижен, напрегнат, 
разтревожен и обезпокоен. Прави 
впечатление, че положителните пре-
живявания и емоции са преобладава-
щи и доминират на работното място и 
балансът е в тяхна полза. Цели 51,7% 
от българите се чувстват често или ви-
наги щастливи на работното си място, 
но 13,1% или никога, или рядко са из-
питвали щастие. Винаги радост на ра-
ботното място изпитват 9,2% от бълга-
рите. Често я изживяват 43,3%. Поня-
кога са радостни 35,5%, докато 12,1% 
никога или рядко изпитват радост. 
Винаги доволни на работното си мяс-
то са 9% от българите, но 3,1% никога 
не са изпитвали задоволство. Съотно-
шението положителни и отрицателни 
емоции и преживяния на работното 
място е показано на граф. 12.
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Графика 12.
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След като установихме, че за повече-
то българи емоционалният баланс и в 
семейството, и на работното място е в 
полза на положителните преживява-
ния, за нас представляваше интерес 
да установим състоянието на емоцио-
налния баланс между работа и се-
мейство. На кое от двете места едни и 
същи емоции и състояния са по-често 
преживявани? Дали в дома си или на 
работното място, без значение къде, 
българинът еднакво често се чувства 
самотен, отчаян, тъжен, разтревожен, 
угрижен и нещастен. Тези състояния 
не зависят и не са породени от някое 
конкретно място, което може да се из-
тълкува, че са постоянни състояния на 
българите, но би било голяма грешка 
да се твърди, че българите са по прин-
цип такива. За повечето измерени от 
нас отрицателни емоции установихме, 
че те значимо по-често се преживяват 
на работното място. Така например 
българите на работното си място мно-
го по-често се чувстват ядосани, пре-
небрегнати, разочаровани, напрег-
нати, унизени и гневни, отколкото в 
семейството си. Интересното е, че на 
работното си място много по-рядко 
се сърдят, отколкото в къщи. Резул-
татите от сравнението между работа 
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Първият извод, който се налага от само 
себе си е, че семейството е източник на 
положителни емоции, а работата на 
отрицателни, който е и потенциално 
погрешен, защото и в семейството, и 
на работното място се изпитва и пре-
живява пъстра палитра от емоции, но 
в семейството по-често преобладават 
позитивните състояния. 
Другото, което според нас е много ва-
жно и категорично беше потвърдено 
от нашите резултати, е силната връзка 
и взаимно влияние между емоциите 
и преживяванията в семейството и на 
работното място – те зависят до голя-
ма степен едни от други.
Все пак и с тези резултати се потвърди, 
че семейството за българите има пър-
востепенно и определящо значение за 
баланса между работа и семейство.

УСПЕШНО СПРАВЯНЕ СЪС СЕ-
МЕЙНИ И РАБОТНИ ЗАДЪЛЖЕ-

НИЯ

ХАРМОНИЧЕН БАЛАНС МЕЖ-
ДУ РАБОТА И СЕМЕЙСТВО

При започване на изследването ни 
интересуваше също до каква степен 
балансът между работа и семейство е 
под контрола и зависи от способнос-
тта на личността да се справя със свои-
те задачи и отговорности. Искахме да 
разберем и какви са другите условия, 
необходими за изграждането на едни 
хармоничен баланс между работа и 
семейство. Също така ни вълнуваше 
въпросът кое е по-важното за този ба-
ланс, от кое зависи повече – от семей-
ството или от работата? Съвсем логич-
но е очакването успешното справяне с 
ангажиментите в семейството и на ра-
ботното място да зависи от типа влия-

ние между тях. От получените данни 
следва, че отсъствието на конфликт 
между работа и семейство, успешното 
справяне с домашни и служебни анга-
жименти зависят в голяма степен от 
това, доколко е налице положително 
въздействие от семейството към рабо-
тата. Позитивното въздействие на ра-
ботата върху семейството е далеч по-
слаб фактор с много слабо въздейст-
вие. От семейството в много по-голя-
ма степен зависи човек да съумее да 
съчетае задачите и ангажиментите си 
на работното място и в къщи. От своя 
страна очаквано негативните влия-
ния от работа към семейство и от се-
мейство към работа пречат на хармо-
ничното балансиране между работа и 
семейство. Силата им на въздействие 
е почти идентична, като негативното 
въздействие на семейството е незна-
чимо по-високо.
Резултатите доказаха също, че удо-
влетвореността и от работата, и се-
мейството са фактори, от които зави-
си успешното справяне със семейни 
и служебни ангажименти и предо-
твратяване на конфликт между тях, 
като това зависи в по-голяма степен 
от удовлетвореността от семейството. 
Успешното съвместяване на служеб-
ни и лични ангажименти се определя 
и зависи до голяма степен от това, до-
колко има доверие между членовете 
на едно семейство, доколко всеки по-
лучава уважение и признание за това, 
което прави за и в семейството си. За-
виси и от това човек да приема семей-
ството си такова каквото е (ако човек 
има едно семейство, а иска и желае то 
да бъде друго, различно от това, кое-
то е, това неминуемо цялостно би се 
отразило негативно на семейството). 
Факторите, които на работното място 
стимулират човек и му помагат да се 
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справи успешно със семейни и служеб-
ни ангажименти, са възможността за 
развитие, да има ръководители, кои-
то по достойнство оценяват усилията 
и вложения труд, разбира се доброто 
заплащане, но най-силният фактор е 
чувството на сигурност, породено от 
подкрепата на колеги и ръководители 
(подкрепа по хоризонталата и по вер-
тикалата).
Нагласата, че не е възможно човек да 
се справи еднакво добре със семейни 
и служебни дейности и задачи и че 
винаги едното е за сметка на другото, 
че трябва да избере кое е по-важно за 
него – работа или семейство, оказва 
отрицателно въздействие и пречи на 
успешното балансиране между работа 
и семейство.
Според участниците в изследване-
то, когато се появи конфликт между 
работа и семейство, за неговото пре-
одоляване и стигане до хармонично 
съвместяване на домашни и служеб-
ни ангажименти спомага промяната 
в организиране на дейностите, да се 
потърси помощ от близки и роднини, 
както и да се потърси съдействие от 
ръководството. Изводът, който може 
да се направи е, че според мнозин-
ството от хората, конфликтът между 
работа и семейство възниква в резул-
тат на организиране на дейностите 
– например разминаването/голяма-
та разлика/ между организационни 
цели и лични ангажименти. Получава 
се така, че човекът се съобразява с ор-
ганизацията, а не организацията с чо-
века. Понятието хуманна организация 
трябва да се изпълни със съдържание 
– очевидно човек не е в центъра на чо-
вешката дейност. Помощ се търси от 
близки и роднини. Очевидно пробле-
мът възниква от невъзможността да се 

изпълняват едновременно двата вида 
задължения. Вероятно усъвършенст-
ване на методиката на организиране 
на дейностите би неутрализирало и 
предотвратило до голяма степен въз-
никване на конфликт между работа и 
семейство.
Успешното справяне с ангажиментите 
и задачите в семейството и на работ-
ното място, не зависи от пола на човек, 
от неговото образование или позиция 
в организацията, но зависи от моти-
вите, причините, поради които човек 
ходи на работа. Най-добре се справят 
тези, за които работата е призвание, 
както и лицата, за които работата им 
е точно такава, каквато винаги са я ис-
кали. Значимо по-зле се справят тези, 
които работят по принуда, просто, за-
щото нямат по-добро предложение, 
както и работещите само заради за-
платата. 
Намерението за напускане на работа 
влияе отрицателно върху успешното 
справяне със семейни и служебни от-
говорности и пречи за създаването на 
хармоничен баланс между тях. Лица-
та, които имат намерение да напуснат 
работата си, за да съчетаят по-добре се-
меен и професионален живот, се спра-
вят по-зле, в сравнение с тези, които 
нямат такова намерение. Интересното 
е, че и тези, които вече са напускали 
работа по същите причини, много по-
трудно създават добър баланс меж-
ду работа и семейство и не се справят 
така добре със задълженията си както 
тези, които никога не са напускали.
Оставането на работното място след 
края на работния ден, има негативно 
влияние върху успешното справяне 
и съвместяване служебни и семейни 
ангажименти. От нашите резултати 
следва, че е по-добре човек да работи 
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от къщи, отколкото да остане на ра-
ботното си място след края на работ-
ния ден. 
Направените от нас анализи отново 
изведоха на преден план значението и 
ролята на децата за успешното справя-
не със задачите и отговорностите в се-
мейството и на работното място. Кол-
кото повече служебните задължения 
пречат на един родител в общуването 
му с децата, колкото повече се губи 
топлотата и близостта в отношения-
та му с тях, толкова по-трудно става 
за този родител да изгради хармония 
между работа и семейство и да се спра-
ви успешно и на двете места. Същото 
е и когато, заради работата си, един 
родител има чувството, че не се спра-
вя с възпитанието на децата си. Също 
така, когато човек се чувства притис-
нат от служебни и семейни задълже-
ния и най-общо казано няма време за 
себе си, когато прави компромиси със 
своите интереси и предпочитания, то-
гава има затруднения да се справи ус-
пешно със задачите в къщи и на работ-
ното място. Буди интерес фактът, че 
децата са по-важният и силен фактор 
за установяване на хармония между 
семейство и работа.
Получените от нас резултати доказа-
ха, че в случаите, когато няма добър 
баланс между работа и семейство и се 
появи конфликт между тях, от голямо 
значение е човек да получи съдействие 
от ръководството, за да се справи ус-
пешно с положението. Постигнатите 
от нас резултати показаха, че позитив-
ната оценка на шефовете влияе върху 
добрата самоорганизация на личност-
та за успешно и ефективно съвместя-
ване на служебни и семейни задачи 
и ангажименти и, в този смисъл, за 
предотвратяване на конфликт между 

тях. Но по-силният фактор, който въз-
действа за хармонично съвместяване 
на работа и семейство и подсигурява 
липса на конфликт, е чувството на си-
гурност по време на работа, породено 
от подкрепата на ръководители и ко-
леги. И това е поредното доказател-
ство за силата и значението на човеш-
ките отношения!

Изводи 
Това, което излиза на преден план от 
направените анализи е огромното зна-
чение на отношенията – в къщи и на 
работното място. Отношенията меж-
ду хората определят до голяма степен 
удовлетвореността и от работа, и от 
семейство, а тя от своя страна опреде-
ля и хармоничния баланс между тях. 
От качеството на взаимоотношенията 
зависи много доброто справяне със се-
мейни и професионални ангажимен-
ти.
Отношения:

•	 с членовете на семейството;
•	 специално с децата;
•	 с колеги и ръководители;
•	 към себе си (как се отнасяме 

към живота си като цяло и към 
личностовото си развитие на-
пример).

Добрите и пълноценни отношения с 
децата са необходими, за да изгради 
човек по-хармоничен баланс между 
работа и семейство и да предотврати 
конфликт между тях, необходими са, 
за да се справя по-добре и на едното 
и на другото място... Добри отноше-
ния в семейството са необходими, за 
да повлияе то положително на ра-
ботата, както и работата да повлияе 
положително на семейството. Добри 
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отношения на работното място с ко-
леги и ръководители – за да има чо-
век чувство на сигурност и подкрепа, 
за да бъде удовлетворен от работата 
си и да създаде позитивно влияние 
върху семейството. От добрите отно-
шения зависи човек да бъде щастлив 
в къщи на работно място, както и да 
бъде в добро психично и физическо 
здраве. Отношенията между работата 
и семейството се определят в голяма 
степен от отношенията между хората. 
Семейство и работа взаимно се опре-
делят, те образуват една цялост – не е 
възможно да бъдат рязко разграниче-
ни и отношенията между тях да бъдат 
опростенчески сведени до положител-
ни или отрицателния влияния, защо-
то отношенията между хората са мно-
го по-сложни и дълбоки от определен 
тип влияния. Смисълът на семейство-
то и работата се дава от личността. За-
това и проблемът между тях е в голя-
ма степен личностов проблем. Балан-
сът работа-семейство по същината си 
означава баланс на личността между 
работа и семейство. Балансът работа-
семейство се губи, когато няма баланс 
между тях вътре в личността. 
Работата и семейството, това е един 
огледален свят – и на едното, и на 
другото място повечето пъти най-ва-
жните неща са едни и същи. За да е 
налице хармония между тях е необхо-
димо преди всичко добри отношения 
между хората и на едното и на другото 
място. Необходимо е трудът на чове-
ка да бъде оценяван по достойнство и 
на работното място (от шефове и ко-
леги) и от семейството. Човек да чув-
ства подкрепа и на работното място, и 
в къщи. В този смисъл е добре да има 
повече близост в отношенията между 
ръководството и изпълнителите. Сре-
щи, на които да се общува на лично-

стово ниво, а не по строго официален 
начин, чрез документи и разпоредби 
например. На повечето места служи-
телите познават само по име хората 
от ръководството, но не ги познават 
като личности. В такъв случай е труд-
но да се изпълни това толкова важно 
условие за оценяване по достойнство 
на вложения труд. И на такива срещи 
може да се изпълни и другото важно 
условие, което има пряко отношение 
към баланса между работа и семей-
ство – човек да чувства подкрепата на 
колеги и ръководство. Още повече, че 
с подобни срещи се засилва чувството 
за съобщност, в името на обща кауза.
За добрия баланс между работа и се-
мейство е необходимо човек да работи 
това, което иска, това, което харесва и 
обича, разбира се, доколкото обстоя-
телствата позволяват. Хората, които 
работят по принуда, просто, защо-
то липсва по-добро предложение, са 
най-малко удовлетворени от работата 
(много силно понижена удовлетворе-
ност от работата), по-неудовлетворе-
ни са и от семейството и при тях е най-
слабо положителното взаимодействие 
между работа и семейство. От друга 
страна, негативното взаимодействие 
между работа и семейство при тях е 
най-силно.
Когато работа и семейство взаимно си 
пречат, напускането на работа не ви-
наги е най-доброто решение. Колкото 
по-често човек мисли да напусне ра-
ботата си, за да съчетае по-добре се-
мейните и служебните задължения, 
толкова повече се разстройва и хар-
моничният баланс работа-семейство 
– намаляват положителните влияния 
между тях и се увеличават негативни-
те. А и фактите показват, че напуска-
нето не оказва очаквания добър ефект. 
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Това не означава, че човек не трябва 
да се възползва от всяка добра оферта 
за добра работа, но и не трябва реше-
нието да бъде „само новата работа ще 
помогне”. 
Друг фактор, помагащ за установява-
не на хармоничен баланс между рабо-
та и семейство е, когато човек наме-
ри начин, в контекста на семейните и 
служебни задължения, образно каза-
но, да бъде себе си, т.е. да има време за 
себе си и да прави това, което обича и 
харесва.
Както вече отбелязахме, дилемата „ра-
бота или семейство” има отрицателен 
ефект и пречи на човек да се справи 
успешно с ангажиментите си в семей-
ството и на работното място. Мислене, 
че едното винаги ще върви по-добре 
за сметка на другото не помага за из-
граждането на хармонично взаимо-
действие между работа и семейство. 
Изводът е, че човек не трябва да из-
бира между двете и да взима решение 
кое е по-важно за него, за да концен-
трира върху него усилията си. Въпро-
сът не бива да се поставя: работа или 
семейство, а работа и семейство.
Изводите, които направихме тук са на 
основата на нашето изследване и на 
фактите получени от нашите резул-
тати. Даваме си добре сметка, че те 
са по-психологически ориентирани. 
С това в никакъв случай не искаме да 
омаловажим и останалите фактори, 
които определят и от които зависи ус-
пешното съчетаване на семейни и слу-
жебни отговорности, като например 
формално зададените условия в една 
организация. Но не бихме искали 
проблемът при съчетаване на семеен 
и професионален живот да бъде свеж-
дан до дефицит на време и на това да 
се гледа като на основна причина за 

поява на проблем между работа и се-
мейство. Даваме си сметка, че доброто 
и хармонично съчетаване на семеен и 
професионален живот е съчетание от 
личностови качества и подкрепящи 
външни условия, свързани с най-об-
що казано с организационната култу-
ра. Затова и според нас, съчетаването 
на семейния и професионален живот 
е необходимо да стане част от орга-
низационната култура на всяка една 
фирма и организация. Например, въ-
веждането на официално зададени 
и редовно провеждани дискусии на 
теми, свързани баланса между рабо-
та и семейство. Например, да се ин-
формират служителите за последни 
научни изследвания по въпроса и за 
въвеждането на успешни практики 
по света. Както и да се инициират та-
кива практики чрез предложения от 
самите работещи. Това според нас би 
представлявало задължителна част от 
културата на едни по-хуманни орга-
низации. Употребяваме термина ху-
манни организации, защото в днешно 
време се наблюдава един парадокс – 
от една страна се говори и пише мно-
го за човешките права, но самия човек 
не е най-важният в една организация 
– най-важни са целите (понякога слу-
жителите дори не са запознати с тях) 
и тяхното постигане, а човек е сред-
ството за тяхното постигане. И за да се 
постигнат тези цели, в много органи-
зации се създава обстановка на остра 
конкурентност между служителите. В 
такава обстановка човек много трудно 
ще получи или ще даде подкрепа или 
добро отношение. Излиза че органи-
зациите имат по-голяма ценност от 
самите хора, работещи там. В днешно 
време например, много работодатели 
просто изнудват работниците си като 
ги принуждават да работят извънред-
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но, а този вид труд, както бе показано 
и от нашите резултати, оказва отрица-
телно влияние при балансиране на се-
мейния и професионален живот. Въ-
веждането на законова основа кога и 
при какви условия може да се поиска 
извънреден труд, би решило този про-
блем.
Убедени сме, че успешното баланси-
ране на семеен и професионален жи-
вот до голяма степен би се решило от 
съвместните усилия на работодатели, 
служители, синдикати, специалисти 
по човешки ресурси, учени от общест-
вените науки, които изследват и раз-
работват този проблем.

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва

ХУМАНИТАРИСТИКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9469


 http://nauka.bg 165

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

59

Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9469
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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