
 http://nauka.bg 1

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

68

БългарскаНаука
Брой 68 Юни 2014

1 9 1 3 . n a u k a . b g

 Н
АУ Ч И 

 П
ОВЕЧЕ !

101 г. от 
Междусъюзническата 

война



 http://nauka.bg 2

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

68

101 години от II-та Балканска война 
30.06.2014 - Военния клуб!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16819
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!
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В този брой!

БГ Наука е създадено 
от Росен и Петър Теодосиеви, 
автори на популярния бъл-
гарски портал за наука, исто-
рия и технологии 

www.nauka.bg 

БГ Наука може да се
използва като учебно 
помагало по история, физика 
биология и т.н. Материалите 
в списанието са поднесени по 
приятен и удобен начин за 
възприемане. 

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин навсякъде по света 
да има достъп до него.

БГ Наука и „Асоциация на докторантите в 
България” в проекта „Да опознаем Еразмус +” 
......................................................................11 стр.

-Фосили на 180 милиона години – открити в 
дълбоко юрско море ..................................12 стр.

-Биотехнологии в полза на екологията...15 стр.

-Достоен живот с 3D моделирана храна...16 стр

-Слънчева енергия във всяка сграда........17 стр.

-BFU-ROVER THE BURGAS FREE UNIVERSITY 
NASA SPACE APPS CHALLENGE 2014 PROJECT 
.....................................................................19 стр.

-Българска ученическа космическа агенция 
или как млади българи се учат да създават кос-
мическото си бъдеще................................24 стр.

-Първа демонстрация на роботизирана хи-
рургия в реално време бе извършена в Пле-
вен...............................................................33 стр.

- Касис срещу Алцхаймер..........................37 стр.

-Аз съм това, което ям?..............................38 стр.
-Книги........................................................40 стр.
-Регионален исторически музей - Шумен....48

-Картини „Трагедия и Слава – 100 г. от Между-
съюзническата война”..............................56 стр.

В този брой!
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Медицина 
- Аспирационна липектомия в комбинация със субареоларна жлезна резекция 
при пациенти с гинекомастия...........................................................................62 стр.

- Мастопексия с анатомични импланти при птоза I - II степен на бюста........65 стр.

- Silhouette soft. Нов метод за лицево подмладяване........................................68 стр.

- Магията на пластичната хирургия: скъсяване на белега след ексцизия.......70 стр.

- Съвременни схващания и лазерно лечение на детските хемангиоми .......... 77 стр.

- Функционално възстановяване на лакътната става след вътреставни фарактури 
чрез упражнения с THERA-BAND и  FLEX-BAR................................................87 стр.

- Лекарят, пациентът и болестта или когато думите лекуват..........................93 стр.

История
- Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор..............................98 стр.

- Гладиатори.........................................................................................................121 стр.

Хуманитаристика
- Политология за учени от естествените науки, Част II...................................126 стр.

- Нетнографията - най-новото оръжие на маркетолозите...............................148 стр.

- Преп. Григорий Синаит – един вселенски учител.........................................151 стр.
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101 години от II-та Балканска война 
30.06.2014 - Военния клуб!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16819
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http://action.nauka.bg/
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68Хоризонт 2020 е най-голямата програма за изследвания и иновации на ЕС 
с възможности за финансиране от близо 80 милиарда евро за 7-годишен 

период (от 2014 г. до 2020 г.). Разберете повече за Хоризонт 2020 от 3-минут-
ния анимационен клип, който ще ви даде обща представа за спецификите на 
програмата.

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE

Хоризонт 2020  – Общо 
представяне

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE

НАУКА

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE
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68 Искате да научите повече за възможностите за финансиране на вашия из-
следователски или иновационен проект, които ЕС предлага? В краткото 

видео ще откриете първите стъпки, които трябва да предприемете, за да кан-
дидатствате по програмата Хоризонт 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0

Хоризонт 2020  – Как да 
кандидатствам?

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0

НАУКА

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0
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Проект „Да опознаем Еразмус +” , 
организиран от Мазурска асоци-

ация по спортни инициативи събра 
организации активни както в облас-
тта на младежките дейности, така и в 
областта на спорта от 31 март до 4 ап-
рил 2014г. в град Пуцк, северозападна 
Полша.
Целите на срещата бяха:
-          Развиване на компетенции и зна-
ние за възможностите за финансира-
не по програма Еразъм + за младежки 
и спортни организации
-          Създаване на бъдещи партньор-
ства и проекти

Н а срещата присъстваха организации 
от Полша, Италия, Турция, Литва, 
България, Румъния, Ирландия, Гер-
мания, Чехия, Унгария, Швеция, Из-
раел.
В ролята си на партньор на списание 
„Българска Наука”, представител за 
българия на срещата беше „Асоци-
ация на докторантите в България”, 
която през последните три години по-
ставя акцент върху проблемите, които 
млади учени срещат при осигуряване 
на финансиране на научните  изслед-
вания, в частност проектното финан-
сиране.

БГ Наука и „Асоциация на док-
торантите в България” в про-
екта „Да опознаем Еразмус +”

НАУКА
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68 Близък поглед над крехка звезда от 
дълбоко море

Снимка: Ben Thuy

Древни фосили разкриха, че от 
дълбоките води произлизат 
морски създания, които живе-

ят близко до повърхността, като мно-

го морски звезди, охлюви и таралежи, 
казват изследователи.
Тези открития показват, че дълбоките 
води са играли много по-голяма роля 
в създаването и опазването на разноо-
бразието в морския живот, отколкото 
някога е мислено, добавят учените.
Дълбокото море дълго е смятано за 

Фосили на 180 милиона го-
дини – открити в дълбоко 
юрско море         Превод: Стефан Михов  
           http://www.livescience.com/

НАУКА
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безжизнена пустиня. Интензивно про-
учване, извършвано през последните 
няколко десетилетия обаче разкри, че 
всъщност то поддържа едно от най-
високите нива на био разновидност на 
земята.
Имаше няколко известни фосили от 
живота в дълбокото море, с възраст 
над 100 години. Поради оскъдността 
на старите данни за живота в дълбоки 
води, учените често предполагали, че 
дълбоководните общности произли-
зали от колонии в по-плитки води.
Сега с помощта на аматьорския па-
лентеолог Геро Муслайтнър, учени-
те откриха фосили на 180 милиона 
годишни дълбоководни животни в 
австрийските Алпи. Тези открития 
хвърлят светлина над изненадвашата 
история на дълбоководния живот.

Фосил на таралеж от семейството 
Aspidodiadematidae, от дълбоководни 
скали на Алпите, близо до Залцбург, 

Австрия. 
Снимка: Andreas Kroh

“Хората винаги предполагат, че био 
разнообразието започва в плитки 
води и продължава към дълбоки, но 
тези открития са доказателство, че 
дълбокото море може би е пренабрег-
ват източник на био разновидност” 
– каза главния автор на изследването 
Бен Туй, палентолог, занимаващ се с 
безграбначни, от Националния музей 
за естествена история в Люксембург.

Свлачище в Гласенбахското дефиле, 
близо до Залцбург, Австрия, разкри 
фосилите. След това, с течението на 
десетилетията, Муслайтнер събирал 
фосилите, сигнализирайки Туй и не-
говите колеги за скъпоценното нахо-
дище там.

“Склоновете на дефилето, където 
намерихме фосилите, бяха много 
стръмни, което направи работата 
ни малко трудна, но въпреки това 
беше доста забавно” – каза Туй. “Из-
копахме скалата, сложихме я в сито, 
и измихме скалите в ручея, за да по-
лучим фосили. Беше малко като тър-
сене за злато”.
Учените направиха извода, че тези 
фосили са дошли от дъкбоководни 
залежи, от липсата на фосили, които 
зависят от светлината и също така от 
физическите прилики между скалата, 
заобикаляща фосилите и съвремен-
ните дълбоководни скали. 2500-те на-
мерени фосили включват най-старите 
познати членове на много групи от 
дълбоководни същества, живи и днес.

Преди това най-старите известни 
фосили на много съвременни групи 

НАУКА
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дълбоководни организми биваха на-
мирани в плитководни залежи. Това 
предполагаше, че тези съвременни 
дълбоководни същества еволюирали 
от имигранти от плитки води. Тези 
новооткрити фосили, които Туй и ко-
легите му анализирали, предатиращи 
с 25 милиона години по-ранни откри-
тия, вместо това предполагат, че тези 
древни плитководни животни всъщ-
ност може да са еволюирали от дълбо-
ководни предшественици.
Освен това, когато изследователите 
сравнили дълбоководните и плитко-
водните фосили на една и съща въз-
раст и открили, че има значително по-
голямо био разнообразие в дълбоките 

води отколкото в плитките, поне за 
някои групи животни. Това предпола-
га, че дълбокото море може да защи-
тава от изчезване животните по-ус-
пешно от плитководните крайбрежни 
области. 

“Обаче не трябва да предполагаме, че 
дълбокото море е устоичиво на вся-
какви, причинени от човека, смуще-
ния” – каза Туй. Той добави, че това би 
било грешно разбиране на резултати-
те на екипа.

Учените разказаха подробно своите 
разкритя онлайн на 21 май във вест-
ника Proceedings of the Royal Society B.

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в об-
ласт София-град“. 

www.monuments.bg

БГ Наука  участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на 
обучението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”

www.nauka.bg 

НАУКА

http://nauka.bg
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© DIGESPO
Всички знаем колко важно за 
живота на нашата планета е на-
маляването на въглеродния от-
печатък. Въпреки това ние много 
често не осъзнаваме значителна-
та вреда, до която води неустой-
чивото управление на битовите, 
селскостопанските и производ-
ствените отпадъци.

Проектът REFERTIL иска да по-
добри съществуващите сис-
теми за обработка на биоло-

гични отпадъци и за възстановяване 
на хранителни вещества. Основните 
му цели са производството на високо-
качествени и безопасни биологични 
въглища и компост продукти, както 
и намаляване използването на мине-
рални торове и интензивни химикали 

в селското стопанство. Биологичните 
въглища – порест въглен, който може 
да бъде или на растителна основа или 
от животински кости –  помагат на 
почвите да задържат хранителни ве-
щества и вода, а също и въглерод. Би-
ологичните въглища на растителна 
основа действат като подобрител на 
почвата, а биологичните въглища от 
кости  на животни (ABC) са органична 
тор.
Резултатите от проекта ще подобрят 
капацитета на “трите R” Reduce-Reuse-
Recycle (Редуцирай-Използвай отно-
во-Рециклирай) при преработването 
на органичните отпадъци от селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост. Ще доведат до засил-
ване на екологичната и икономиче-
ска устойчивост на производството на 
хранителни култури, до значително 
намаляване на въглеродния отпеча-
тък и намаляване на климатичните 
промени.
Координатор на проекта е Швеция и 
включва още развойна компания от 
Унгария и партньори от Дания, Гер-
мания, Италия, Испания, Ирландия, 
Нидерландия, Обединеното кралство 
и Словения.

Видео: http://youtu.be/2HCNlYLcxDw

Биотехнологии в полза на 
екологията      

http://www.refertil.info/

Контакти

НАУКА

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=REFERTIL&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=101165
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© De Grood Innovations BV

Проектът PERFORMANCE (ПО-
СТИЖЕНИЕ) използва свръх-
модерна технология, чрез коя-

то произвежда 3D принтер за храни. 
3D принтерът създава храната пласт 
по пласт, като по този начин тя става 
мека и лесна за отхапване и дъвчене. 
Това е идеалният метод на приготвяне 
на персонализирана храна за възраст-
ните хора, независимо дали си живеят 
самостоятелно у дома, дали получават 
социални грижи или са настанени в 
дом за възрастни хора.
 
С 3D моделираната храна проектът ще 
преодолее проблемите с преглъщане-

то, пред които се изправят много въз-
растни хора, ще може да се съобрази 
със спецификите на диетата и лични-
те вкусове на всеки един от тях. 60% 
от хората, които живеят във старчески 
домове се налага да ядат течна или ка-
шообразна храна. Новата технология 
има потенциала сериозно да проме-
ни качеството на живота им не само с 
подходяща хранителна диета, но най-
вече като им осигури чувство за неза-
висимост и контрол върху собствения 
живот.
 

Проектът се координира от Германия 
с партньори от Дания, Нидерландия, 
Италия и Австрия.

Контакти / Интернет сайт на проекта 
PERFORMANCE

Достоен живот с 3D модели-
рана храна 
     
Технологиите на бъдещето най-често са насочени към младите хора, но този път 
възрастните европейци  ще вкусят за първи път 3D моделирана храна, създадена 

по революционна технология.

http://www.performance-fp7.eu/

НАУКА

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/105482_en.html
http://www.performance-fp7.eu/
http://www.performance-fp7.eu/


 http://nauka.bg 17

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

68

Разходите за електричест-
во на жилищните сгради и 
офиси представляват бли-

зо 40% от общата консумация на 
електроенергия в Европа. Чрез 
естествената сила на един от 
най-ефективните възобновяеми 
енергийни източници на плане-
тата, жилищните и работните по-
мещения скоро ще могат сами да 
покриват нуждите си от електри-
чество.

Изследователският проект DIGESPO 

разработи уникална система за кон-
центрирана слънчева енергия (CSP), 
която използва огледала с проследява-
ща система, за да фокусира слънчеви-
те лъчи и да преобразува светлинната 
енергия в топлинна. Така получената 
топлинна енергия се използва за зад-
вижване на Стърлинг двигател за ге-
нериране на електрическа енергия. 
Технологията ще позволи сградите бъ-
дат енергийно самостоятелни, като ге-
нерират своя собствена електроенер-
гия, а също така да управляват своите 
отоплителни и охладителни нужди. 

Слънчева енергия във всяка 
сграда      

http://www.refertil.info/

Контакти

НАУКА

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=REFERTIL&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=101165
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Иновативната разработка ще повиши 
конкурентоспособността на Европей-
ския пазар за слънчева енергия.

Проектът се управлява от Fondazione 
Bruno Kessler, Италия с участието на 
Швеция, Малта, Великобритания и 
Германия.

НАУКА

https://www.youtube.com/watch?v=DC-WClOMXcw
http://nauka.bg
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Абстракт 
Проектът BFU-ROVER спечели на-
градата на публиката в гр. Бургас по 
време на престижното международно 
състезание NASA Space Apps Challenge 
2014. Той представлява робот упра-
вляван от таблет или мобилен теле-
фон, който работи в безжична мрежо-
ва среда. Хардуерът е базиран на GHI 
Gadgeteer модули. Софтуерът е про-
грамиран с технологиите на Microsoft: 
.NET Framework и езика C#. Робота се 
контролира посредством IP и клиент-
сървър комуникационни технологии. 
Използва се камера за визуализиране 
на образите на обектите, които робота 
наблюдава. Екипът на проекта разра-
боти и публикува програмното обезпе-
чаване на робота, съдържащо три про-
екта: Gadgeteer Robot Project, Windows 
Store App и Windows Phone App. В тази 
публикация ще научите повече за този 
проект. 
Ключови думи
NASA, Microsoft, Gadgeteer, Роботи.
Събитието
На 12 и 13 април 2014 г., България 

участва за втора поредна година в 
престижното международното състе-
зание NASA International Space Apps 
Challenge. Това е предизвикателтво, в 
което се състезават иновативно мисле-
щи, талантливи и амбициозни хора от 
всички възрасти и по този начин до-
принасят за решаването на наболели 
глобални проблеми. Тази година ор-
ганизатори и домакини бяха Техни-
ческият университет – София и ПМГ 
„Академик Никола Обрешков“ – Бур-
гас, наред с близо 100 локации по це-
лия свят.
Бургаски свободен университет (БСУ) 
участва с 5 проекта, както следва: 
BFU ROVER, BFU OBSERVER, BFU 
ROBOARM, INTELIGENT-AUTOMAT-
IC-TRANSFER-SWITCH 
и USING-EME-144MHZ-RADIO-
WITH-SMTP-NETWORK-PROTOCOL-
FOR-SECURE-COMMUNICATIONS-
BETWEEN-SPACE-OBJECTS. 
Представител на университета в жу-
рито беше проф. дтн Андон Лазаров. 
Ръководител и ментор на проекта 
BFU ROVER спечелил престижната 

BFU-ROVER THE BURGAS 
FREE UNIVERSITY NASA 
SPACE APPS CHALLENGE 
2014 PROJECT   
                                       Автор: гл. ас. д-р Димитър Минчев  

Бургаски Свободен Университет, Център по информатика и Технически науки 
e-mail: mitko@bfu.bg 

НАУКА

mailto:mitko@bfu.bg
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награда на публиката и класиран да 
продължи на международния финал 
бе д-р Димитър Минчев. Участни-
ци в проекта са студенти от Центъра 
по информатика и технически науки 
(ЦИТН) към БСУ по специалностите 
“Информатика” и „Софтуерно инжи-
нерство“ от БСУ, както следва: Стоян 
Узунов, Христо Христов, Хасан Хаса-
нов, Георги Финфулов и техния ръко-
водител Димитър Минчев. Екипът на 
БСУ разработил проекта BFU-ROVER 
е представен на фиг.1

Фиг.1. BFU ROVER NASA Space Apps 
Challenge 2014 Team
Хардуер
Microsoft .NET Gadgeteer� е платфор-
ма за създаване на вградени устрой-
ства, която позволява сглобяването на 
различни видове устройства на моду-
лен принцип. Тя среща подкрепа от 
страна на компанията Microsoft, коя-
то предоставя Micro .NET Framework, 
като среда за програмиране на раз-
личните устройства. По време на със-
тезанието NASA International Space 
Apps Challenge 2014 бе сглобен и про-
грамиран безжично управляем робот 
базиран на технологията Microsoft 
.NET Gadgeteer. Хардуерът е на ком-
панията GHI Electronics1, като в слу-

<?>  Microsoft.NET Gadgeteer, website: http://

чая са използвани следните модули: 
FEZ Spider2, WiFi RS21 Module�, Motor 
Driver L298 Module3, Camera Module4, 
USB ClientDP Module5 и SD Card 
Module6. Проектиране на хардуерната 
част на робота в среда Microsoft Visual 
Studio 2012 е представена на Фиг.2. 
За физическото сглобяване на робота 
е използвано шаси на 4 колела с гу-
мени вериги и със задно задвижване 
от два електро двигателя. Автономно 
захранване на робота се осигурва от 
акумулаторна батерия със следните 
характеристики: 12V / 1.4Ah / 20hr. 
Завършен вид на хардуерната част на 
робота е представен на фиг.3.

Фиг.2. Проектиране на хардуерната 
част на робота

www.netmf.com/gadgeteer/ 
2  GHI Electronics, website: https://www.
ghielectronics.com/ 
3  Gadgeteer WiFi RS21 Module, http://www.
ghielectronics.com/catalog/product/282 
4  Gadgeteer Motor Driver L298 Module, 
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/315 
5  Gadgeteer Camera Module, http://www.
ghielectronics.com/catalog/product/283 
6  Gadgeteer USB ClientDP Module, http://
www.ghielectronics.com/catalog/product/280 

НАУКА

http://www.netmf.com/gadgeteer/
http://www.netmf.com/gadgeteer/
https://www.ghielectronics.com/
https://www.ghielectronics.com/
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/282
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/282
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/315
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/283
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/283
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/280
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/280
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Фиг.3. Завършен вид на хардуерната 
част на робота

Софтуер
За да се добие представа за функциите 
и възможностите на тази технологи-
ята, следва да се информирате пред-
варително от краткото ръководство 
на Simon Monk, озаглавено: Getting 
Started with .NET Gadgeteer�, което е 
отлична отправна точка при първи 
стъпки с тази нова технология. Про-
грамното обезпечаване на робота 
включва на първо място инсталира-
нето на задължителните компоненти 
необходими за програмирането му: 
Microsoft Visual Studio Express 2013 for 
Windows7, както и Microsoft .NET Micro 
Framework and Gadgeteer Package 2014 
R18. Екран от процеса по инсталиране 
на програмното обезпечаване необхо-
димо за програмирането на робота е 
7  Gadgeteer SD Card Module, http://www.
ghielectronics.com/catalog/product/271 
8  Simon Monk, Getting Started with .NET 
Gadgeteer, O’Reilly Media, ISBN 978-1-4493- 2823-
8, May 2012

показано на фиг.4.

Фиг.4. Програмно обезпечаване необ-
ходимо за програмиране на робота

На второ място, за функциониране-
то на робота е необходимо негово-
то програмиране, в противен случай 
хардуера е само една кофа електрон-
ни компоненти. На базата на предхо-
ден проект на д-р Димитър Минчев�, 
екипа на BFU-ROVER пренаписа про-
грамната част на робота на езика C#. 
По време на състезанието NASA Space 
Apps Challenge 2014 в Бургас, бяха раз-
работени 3 проекта: Robot App, Store 
App и Phone App. Robot App предста-
влява програмно осигуряване работе-
що на самия робот. Store App е при-
ложение за Windows 8 използващо 
METRO интерфейса на операционна-
та система. Phone App е приложение 
за телефон с операционна система 
Microsoft Windows Phone 8. За преда-
ване на информация между робота и 
управляващото устройство (таблет 
или мобилен телефон) е използвана 
комуникация тип Socket Client-Server, 
работеща в безжична мрежа Wi-Fi 
по стандарт 802.11g, и позволяваща 
дистанционен контрол. Разработено-

НАУКА

http://www.ghielectronics.com/catalog/product/271
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/271
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то програмно обезпечаване в робота 
(Robot App) стартира Socket Server на 
порт 5150 и започва да слуша за заяв-
ки за свързване и всяко управляващо 
устройство (таблет или мобилен те-
лефон), което направи заявка за свърз-
ване ще бъде одобрено от робота. След 
успешно установяване на връзката уп-
равляващото устройство може да по-
дава команди, които робота изпълня-
ва. На робота е стартиран Web Server, 
работещ на порт 8080, който може да 
се зарежда като Интернет страница от 
страна на клиента (в случая управля-
ващото устройство), като за отправ-
на точка в браузера се използва IP ад-
реса на робота. В робота периодично 
се създава начална индексна страница 
съдържаща актуална снимка, която е 
направена от камерата монтирана на 
него. Тази техника се използва за пре-
даване на снимков материал от каме-
рата на робота към управляващото ус-
тройство.
Завършен вид на хардуерната и софту-
ерната част на проекта BFU-ROVER е 
показана на фиг.6.

Фиг.5. Завършен вид на хардуерната и 
софтуерната част на робота
Според изискванията за публичност 

на NASA Space Apps Challenge 2014, 
целият програмен код на проекта е 
публикуван като отворен код под ли-
ценз MIT License, и е достъпен из-
тегляне от хранилището BitBucket в 
Интернет на адрес: https://bitbucket.
org/interdrift_/bfu-rover. Описание 
на проекта BFU-ROVER на англий-
ски език можете да прочетете на 
официалната страница на проекта в 
сайта на NASA в Интернет на адрес: 
https://2014.spaceappschallenge.org/
project/bfu-rover/, както и на уеб стра-
ницата създадена и публикувана по 
време на състезанието и находяща се 
в Интернет на адрес: http://dev.bfu.
bg/bfurover/. Презентационен триде-
сет секунден видео клип представящ 
проекта е публикуван на платформата 
за видео споделяне YouTube в Интер-
нет на адрес: http://www.youtube.com/
watch?v=NwjY2XSovos. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящата публикация бе предста-
вен безжично управляем робот, кой-
то е базиран на тенологията Microsoft 
.NET Gadgeteer. Разработено е про-
грамно осигуряване на принципа на 
сокет клиент-сървър технология за 
подаване на управляващите команди 
към робота, както и за визуализиране 
на изображенията направени от ка-
мерата монтирана на него. Разрабо-
теният робот има широк диапазон на 
научно-изследователски експеримен-
тални области. Продуктът може да се 
използва с учебна цел в хода на акаде-
мични учебни занятия, за провеждане 
на лабораторни упражнения, както и в 
извън аудиторни форми на обучение, 

НАУКА

https://bitbucket.org/interdrift_/bfu-rover
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при различни кръжочни форми по ро-
ботика и изкуствен интелект за учени-
ци от средните и горни класове, а така 
също да бъде непосредствено използ-

ван на наблюдения на обекти и проце-
си, протичащи на труднодостъпни за 
изследователя области.

НАУКА

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317

БГ Наука взима участие в Международна научно-приложна конферен-
ция по Информационни технологии (International Conference on Information 
Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на 

100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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Началото

България има много добри тра-
диции в областта на астроно-
мическото образование. Повече 

от 50 години в страната съществува 
мрежа от Народни астрономически 
обсерватории и планетариуми.  Ас-
трономите, работещи в тях съчетават 
научно-изследователска работа с ас-
трономическо обучение на ученици и 
популязиране на астрономическите 
знания сред обществеността. Варнен-
ската астрономическа обсерватория е 

лидер в областта на астрономическото 
образование. 

Всяка година стотици варненски уче-
ници се обучават в Обсерваторията, 
правят наблюдения на астрономиче-
ски обекти с малки и големи телеско-
пи. 

Фиг.2.Наблюдателна експедиция в 
Националната астрономическа обсер-
ватория-Рожен

Българска ученическа косми-
ческа агенция или как млади бъл-
гари се учат да създават космическо-
то си бъдеще      

В поредица от статии ще ви представим проектите за 
космически колонии на български ученици впечатлили НАСА 

със своите идеи, знания и въобръжение
Д-р Веселка Радева 

Астрономическа обсерватория и планетариум, Варна 
Университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен

Фиг. 1. Астрономическа обсерватория 
и планетариум, Варна

НАУКА
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Ученическата космическа агенция е 
образователна програма, която се ръ-
ководи от д-р Веселка Радева от Вар-
ненската обсерватория. Обучениетo 
продължава обикновено две или три 
години, в зависимост от желанията 
на учениците. В хода на обучението 
по тази програма младежите се запоз-
нават с основите на астрономията и 
космонавтиката и работят по интерес-
ни космически проекти. Младежите 
участват в национални и международ-
ни конкурси, конференции и школи 
по астрономия и космически науки. 
Първият голям проект на ученически 
екипи е проектирането и разработва-
нето на обитаема база на Марс. През 
2000 година е създаден  модел на база 
на Марс,  който включва централен 
команден модул, енергиен център, 
биосфера, сфера за подготовка на мъ-
хове и растения за тераформиране на 
Марс, инженерно-транспортен модул, 
площадка за кацане на ракети.

Фиг.3. Марсианска база

Модулите са позиционирани върху 
имитираща марсианския релеф по-

върхност. Моделът на Марсианска-
та база е разработван и изработван в 
продължение на една учебна година.

Фиг.4. Екипът от ученици, създали ба-
зата

Марсианската база е посрещната с 
голям интерес на Европейски фести-
вал на учителите по природни науки 
в ЦЕРН и на Национален фестивал на 
науките в София.

Фиг.5. Представяне на базата

НАУКА
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След Марсианската база са разработ-
вани идейни проекти за Лунна база и 
база за океаните под ледовете на Евро-
па-спътника на Юпитер.

Международният ученически 
конкурс на НАСА и Американско-
то космически общество
През 1994 година за първи път Еймс 
центъра на НАСА и Американското 
космическо общество организират 
ученически конкурс за проектиране 
на космически селища. Учениците 
трябва да разработят проект на косми-
ческо селище за минимум 10 000 чове-
ка, които ще живеят и работят в него. 
Задължително условие е съществува-
нето на изкуствена гравитация, така 
че условията за живот да бъдат близки 
до земните. От особена важност е раз-
работването на животоподдържащи 
системи – системите за създаване на 
въздух, пречистване на вода и получа-
ване на храна. От учениците се изис-
ква да обосноват много добре място-
то на изграждане и съществуване на 
космическото селище. За да разрабо-
тят проекта от младежите се изискват 
много добри знания във всички обла-
сти на науката и техниката. Преди да 
се пристъпи към проектирането на 
космическите колонии, учениците се 
запознават с образователния портал, 
подготвен от екипа на Конкурса. Спе-
циалисти от НАСА разработват голям 
пакет образователни страници с инте-
ресна учебни програми и съдържание, 
насочени към ученици и учители. За 
успешно участие в Международния 
конкурс на НАСА се изисква изучаване 
на предложеното учебно космическо 

образователно съдържание. Това са 
голям пакет образователни страници 
с уроци, инструкции, книги и статии.  
При разработването на проектите на 
учениците е забранено да копират 
текстове. При установено плагиатство 
проектите се дисквалифицират. Про-
ектите се подготвят само в хартиен ва-
риант, като те трябва да съдържат пре-
димно авторски илюстрации и идеи.  
Използването на чужди изображения 
се съпровожда с посочване на източ-
ника.  В продължение на десет години 
конкурсът се разраства и с всяка годи-
на все повече ученици участват в него. 
През 2014 година в Международния 
конкурс участват 632 проекта на уче-
ници от 20 страни.  Едни от най-ус-
пешните и многобройни участници в 
конкурса са екипите от Индия и Румъ-
ния. Всяка година десетки проекти от 
тези две страни участват в Конкурса. 
Мотивираното участие на учениците в 
Конкурса води до създаването на една 
голяма общност от младежи, които са 
ангажирани с проблемите и развитие-
то на космическите науки. По този на-
чин се възпитава и създава бъдещото 
поколение космически учени, инже-
нери, биолози, лекари, икономисти 
и специалисти от всички области на 
науката и техниката. България е един-
ствената страна в Европейския съюз, 
която не е член на Европейската кос-
мическа агенция (ЕКА). По тази при-
чина на български ученици не е разре-
шено да участват в конкурси на ЕКА. 
НАСА, за разлика от ЕКА е отворена 
към всички младежи от планетата. 
Тази възможност използват ученици-
те от Ученическата космическа аген-
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ция на Варненската обсерватория. От 
2008 година до 2014 година варнен-
ските ученици със своя ръководител 
Веселка Радева участват в Конкурса на 
НАСА с 12 проекта и са се класирали 
на две трети, едно специално отли-
чие-поощрение, пет втори, три първи 
места и Голямата награда. Единствено 
Голямата награда има парична стой-
ност в рамките на 5 000 долара, която 
обикновено се споделя от два екипа. 
Учениците получават сертификати за 
класирането си в конкурса. Тези удос-
товерения от Конкурса на НАСА имат 
голяма стойност, когато младежите 
кандидастват в Университетите извън 
България. Голямо значение при избо-
ра на студенти се отдава и на извъну-
чилищните интереси и постижения. 

Началото  
През 2008 година за първи път екип 
от единадесет ученици от Варненска-
та обсерватория подготвят проект за 
участие в Конкурса на НАСА. Подго-
товката на проекта започва през ок-
томври 2007 година, с началото на 
астрономическата учебна година в 
Обсерваторията във Варна. Работата 
по разработването на проекта „Меж-
дународна космическа колония ТАН-
ГРА” е изключително напрегната, 
изисква много време и усилия. Учени-
ците от различни училища се обучават 
по учебната програма по астрономия 
и космонавтика. Учениците от 10 и 11 
клас разработват проект „Междуна-
родна космическа колония ТАНГРА”. 

Фиг.6. Екипът на проект ТАНГРА

Това е първият български ученически 
проект, който участва в конкурса на 
НАСА и е класиран на второ място в 
категорията 10-11 клас, голяма група. 

Фиг.7. Титулната страница на Проект 
ТАНГРА
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Успехът на учениците е добре посрещ-
нат от българското общество, което 
изпраща младежите да представят 
проекта на Конференция на НАСА за 
международно космическо развитие. 

Фиг.8. Екипът на конференцията на 
НАСА

Седем години – трупане на зна-
ния, опит и мечти
Следващата година нараства интере-
сът към работа по проекти за косми-
чески колонии. Два екипа от ученици 
разработват проектите „Хемус” и „Ва-
рна”. И давата проекта са много висо-
ко оценени и са класирани на второ 
място в категориите – малка до 5 чо-
века, и голяма група. 

За съжаление финансиране на учас-
тието на младежите в Конференцята 
няма и те не могат да представят иде-
ите си на Конференцията на НАСА. 
През 2010 година екип от ученици 
от курсовете по астрономия подгот-
вя проекта МАЯ и се класира на трето 
място, а проектът Постерус получава 
специално отличие-поощрение. 

Фиг.9. Титулната страница на Проектите Хемус и 
Варна
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Фиг.10. Титулната страница на Проек-
тите Мая и Постерус

Фиг.11. Проектът „Дом в Космоса”

Следващата година проектът за Кос-
мическата колония Хеликс се класира 
на трето място. Конкуренцията в Кон-
курса става все по-голяма. В конкурса 

вече участват много проекти, с изклю-
чително интересни идеи. През 2012 
година нов екип от ученици разработ-
ват проекта „Дом в Космоса”. 

Отново са класирани на второ място 
в своята категория. Българи от Чика-
го финансират тяхното участие в Кон-
ференцията на НАСА и ги подкрепят 
в представянето на проекта им. По 
време на Конференцията младежите 
се запознават и с Едуин Бъз Олдрин, 
който заедно с Нийл Армстронг стъ-
пиха на Луната. 

Фиг.12. Българският екип с Бъз Ол-
дрин

Дългата поредица от втори и трети 
места е прекъсната през 2012 година, 
когато два много интересни проекти 
са класирани на първи места в катего-
риите си. Това са проекти, в които се 
представят астрономически наблюде-
ния, правени от учениците на реални 
астероиди и проектирани върху и до 
тях космически селища. Това са про-
ектите, носещи имената на астероиди-
те „Космическа колония АНТИГОНА” 
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и „Космическа колония ДОДОНА”. 

Комисията е впечатлена от проведе-
ните астрономически изследвания и 
от интересните инженерни решения 
на голям пакет от проблеми по съз-
даването, активирането и дейността 
на двете космически колонии. Двата 
екипа, спонсорирани от бивши възпи-
таници на МГ-Варна и Община-Варна 
участват с голям успех на Конферен-
цията на НАСА и Американското кос-
мическо общество в Сан Диего.  

ТАНГРА- първият български град 
в Космоса
 В 2008 година 11 ученици разработват 
първият български ученически проект 
„Международна космическа колония 
ТАНГРА”. Космическата колония ще 
бъда изградена в Лагранжовата точка 
L4, където се уравновесява гравита-
цията на Земята и Луната. Младежи-
те проектират огромен торус, който се 
върти около централна ос, създавайки 
изкуствена гравитация.  Хиляди зем-
ни жители ще живеят и работят в жи-
лищния торус. 

Фиг.13. Модел на космическата коло-
ния Тангра

В четири биосфери ще се симулират 
земните сезони. Разработена е сигур-
на защита от космическата и слънче-
ва радиация. Животоподдържащите 
системи ще осигуряват вода, въздух и 
храна на жителите. Специално внима-
ние се отделя на вътрешния интериор 
на колонията. Важно е колониалисти-
те да се чувстват като в своите домове 
на Земята, за да могат да бъдат физи-
чески и психически здрави и работос-
пособни.  Младежите изследват още и 
физиката на движението на хората във 
въртящия се торус. Специален щит, 
покрит със високоефективни слънче-
ви колектори ще снабдяват колонията 
с електричество. Разработена е Кон-
ституция на колонията, която е основ-
ният закон по който се управлява този 
космически град. Колонията има свой 
герб, знаме и девиз. Колониалното об-
щество е организирано така, че хората 
да се чувстват отговорни, мотивира-
ни и щастливи в своя нов космически 
дом. Проектът е изключително инте-
ресен, с много новаторски и нестан-
дартни предложения за решения на 
много проблеми. Учениците бяха ан-
гажирани с голям брой експерименти 
в Астрономическата обсерватория във 
Варна, десетки часове дискусии, раз-
говори, работа с книги и образовател-
ни интернет страници. В хода на рабо-
тата единадесетте ученици работиха 
като екип в една космическа агенция 
– отговорно, качествено и спазвайки 
поставените срокове. 
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Фиг.14. Екипът, разработил проекта 
Тангра

Процесът на разработка на проекта 
се оказа една своеобразна житейска 
школа, в която младежите се учиха 
как се прави наука. Класирането на 
второ място в Конкурса за дизайн на 
космически колонии е голям успех и 
голяма радост за целия екип. Обще-
ството също оказва своето внимание 
на талантливите ученици. Те имат 
възможност да представят проекта 
пред Министър-Председателя на Бъл-
гария през 2008 година Сергей Стани-
шев, пред Председателя на Комисията 
за Комисията по външна политика на 
40-то Народно събрание. Държавата 
в лицето на Министъра на икономи-
ката и енергетиката Петър Димитров 
осигурява финансиране на участие-
то на учениците в Конференцията на 
НАСА и Американското космическо 
общество за Международно космиче-
ско развитие. Младежите участват в 
Конференцията и имат възможност да 
представят проекта си. Срещат се с из-
вестни астронавти, космически инже-
нери. Изключително впечатлени са от 

Фиг.15. Учениците и Нил Деграс Тай-
сон

професионализма и невероятното из-
лъчване на Нил Деграс Тайсон – Ди-
ректорът на Планетариума в Ню Йорк 
и водещ на новата филмова поредица 
КОСМОС. 

В свободното време посещават музеи-
те на авиацията и космонавтиката, на 
естествената история, на индианците, 
на шпионите,  Националната галерия 
на изкуствата, Капитолията, Белия 
Дом, Мемориала на Линкълн. Младе-
жите бяха първите българи в Демон-
страционния авиационен център на 
фирмата Локхийд и Мартин. Там те 
„летяха” на авиационните тренажори, 
напътствани от американски военни 
летци. 

Проектът „Космическа колония ТАН-
ГРА” постави началото на звездния 
път на една част от младите българи. 
Димитър Анастасов и Ивайло Дими-
тров тази година завършват аерокос-
мически науки в Англия и ще работят 
в авиационни и космически агенции 
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като авио и космически инженери. 
Вергил Йотов, Инна Божинова и Мая 
Петкова завършиха астрофизика във 
Шотландия и правят докторантури в 
престижни европейски университети. 
Всички останали завършиха висшето 
си образование в областта на природ-
ните, инженерни науки и архитектура  
и се реализират успешно в България.
Първите български младежи, спече-
лили най-трудния и престижен косми-
чески конкурс на НАСА поеха уверено 
и с достойнство по своя житейски път. 
Те поставиха началото на една голя-
ма поредица от успехи на младежи от 

Варненската обсерватория в Конкур-
сите на НАСА за проектиране на кос-
мически колонии. 

Д-р Веселка Радева
Астрономическа обсерватория и 

планетариум, Варна
Университет „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен

Фиг.16. Учениците в демонстрационния корпус на Локхийд и Мартин във 
Вашингтон
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Операция на живо с револю-
ционната система за роботизи-
рана хирургия Da Vinci Si бе 

демонстрирана за пръв път в Плевен. 
Онкогинекологичната операция из-
върши проф. Григор Горчев,  пионер 
във въвеждането на роботизираната 
хирургия в нашата страна.

Медиите имаха възможност да наблю-

дават в реално време, „през очите на 
хирурга“, операцията и да задават въ-
проси на проф. Горчев, който насоч-
ваше ръцете на хирургичния робот от 
конзолата на системата. 

Иновативната технология със симула-
тор за обучение Da Vinci Si е инста-
лирана от Медицински университет 
– Плевен, по Оперативна програма 

Първа демонстрация на робо-
тизирана хирургия в реално 
време бе извършена в Плевен      

Проф. Григор Горчев оперира с революционната система Da Vinci Si, 

 операцията се излъчи на живо
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„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“, което по-
ставя висшето училище сред водещи-
те центрове в Европа с две системи за 
роботизирана хирургия.

Демонстрацията за медии се състоя 
в зала „Амброаз Паре“ на единстве-
ния за Източна Европа и Балканския 
полуостров Телекомуникационен ен-
доскопски център. Центърът е оборуд-
ван с високотехнологична апаратура, 
която е най-модерната в сферата на 
ендоскопската хирургия. Изградени 
са две учебни амфитеатрални зали с 
аудиовизуална конферентна мрежа 
за връзка извън страната. Системата 
за телевръзка свързва в реално време 
опериращия хирург, конферентните 
и експерименталните операционни 

зали, както и центровете за диагно-
стика и терапия в страната и чужбина. 
Всичко това дава уникална възмож-
ност на студенти, докторанти и спе-
циализанти за обучение  с авангардна 
апаратура.
В Телекомуникационния център е 
монтиран първият в Източна Европа 
виртуален ендотренажор – система за 
обучение по ендоскопска хирургия в 
реално време, със софтуер, съдържащ 
180 000 оперативни интервенции, за-
писани от практиката в целия свят. С 
провеждането на високоспециализи-
рани курсове по лапароскопска хи-
рургия за лекари специалисти и ме-
дицински сестри е създадена школа в 
обучението.
Проф. Славчо Томов, ректор на Ме-
дицински университет – Плевен,  
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представи на гостите проект за инста-
лиране на 3D студио за обучение в Те-
лекомуникационния център за новата 
учебна година. Аудиторията имаше 
възможност да го тества, като за ня-
колко минути се пренесе в триизмер-
ното пространство на човешката ана-
томия със специални 3D очила.

Въвеждането на обучение в триизме-
рен формат ще повиши конкурентос-
пособността на висшето училище и ще 
затвърди облика му на модерен обра-
зователен център по телехирургия за 
обучение с авангардни технологии. В 
календара на научните събития на МУ 
– Плевен, са включени голям брой фо-
руми, които ще се провеждат в Телеко-
муникационния ендоскопски център 
– семинари по роботизирана хирургия 

с практическа сесия и международно 
участие; училище по лапароскопска 
хирургия за студенти; модерно учили-
ще по акушерство и гинекология; тра-
диционната международна конферен-
ция за студенти и млади лекари и др. 

През октомври 2014 г. под патронажа 
на МУ – Плевен, в София ще се про-
веде ІІІ Международен конгрес по ро-
ботизирана хирургия с председател на 
форума проф. д-р Григор Горчев, на 
който видни специалисти от Европа и 
САЩ ще споделят своя опит в сферата 
на роботизираната хирургия.

За Медицински университет – 
Плевен
Медицински университет – Плевен, е 
основан през 1974 година на базата на 

НАУКА
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бившата окръжна болница. Понастоя-
щем МУ – Плевен, е университет с три 
факултета: Факултет „Медицина“, Фа-
култет „Обществено здраве“ и Факул-
тет „Здравни грижи“. В структурата 
на висшето училище влизат и Меди-
цинският колеж и Департаментът за 
езиково и специализирано обучение. 
Провежда обучение по 11 специално-
сти в 4 професионални направления 
– медицина, здравни грижи, общест-
вено здраве и социални дейности. 
Днес Медицински университет – Пле-
вен, е с водещи позиции на съвременен 
образователен и научноизследовател-
ски център с приоритет в развитието 
на телемедицината и въвеждането на 
авангардни технологии в обучението 
и клиничната практика.
Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., 
е лекар с три специалности – аку-
шерство и гинекология, онкология и 
хирургия. Проф. Горчев е ректор на 

Медицински университет – Плевен, в 
периода 2003 – 2013 г., а към насто-
ящия момент е Почетен ректор, ръ-
ководител на Телекомуникационния 
ендоскопски център и член на Съвета 
на настоятелите към висшето учили-
ще. Той е началник на Клиниката по 
гинекология към Университетската 
болница УМБАЛ „Д-р Георги Стран-
ски“ – Плевен. 
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., 
е лекар, дипломирал се с отличие във 
Висшия медицински институт – Пле-
вен, с две специалности – акушерство 
и гинекология и онкология. От м. фев-
руари 2013 г. той е ректор на Меди-
цински университет – Плевен. Преди 
това проф. Томов е бил част от Акаде-
мичното ръководство на МУ – Плевен, 
като декан на факултет „Здравни гри-
жи“ (2011 –  2013 г.).

Около 10% от хората над 65 г. вече 

НАУКА
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са получили страшната диагно-
за болест на Алцхаймер. Поради 
застаряването на населението се 
очаква до 2040 г. броят на стра-
дащите от деменция, да достигне 
81 милиона души. Въпреки това, 
в рамките на нашите възможнос-
ти е да запазим мозъци си здрави 
с малко помощ от скромния плод 
касис.

Ко н с о р ц и у м ъ т 
BRAINHEALTHFOOD (ХРА-
НА ЗА ЗДРАВ МОЗЪК) с коорди-

натор Финландия и водещи експерти 
от Испания, Германия, Обединеното 
кралство и Полша реализираха ос-
новополагащи изследвания, съчета-
вайки хранителна химия, клинично 
хранене и неврология. В резултат на 
това са открити много специални би-
оактивни съединения в касиса, които 
предпазват мозъка от рискови факто-
ри,  предотвратяват появата на болес-
тта на Алцхаймер и могат да подобрят 
здравето и благосъстоянието на въз-
растните хора в Европа.
Консорциумът използва екстракти 
от касис, за създаване на нови пи-
лотни хранителни добавки и сокове 
„BrainHealth“ в сътрудничество с МСП. 
Резултатите от проекта осигуряват от-

лични възможности за европейски-
те компании да развиват качествени 
хранителни продукти „BrainHealth“ 
за международните пазари, което е и 
следващата стъпка за малките и сред-
ни предприятия в консорциума.

http://cordis.europa.eu/projects/222503

Касис срещу Алцхаймер  
    http://cordis.europa.eu/projects/222503

НАУКА
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Затлъстяването се среща все по-
често сред децата като 60% от 
тези с наднормено тегло преди 
пубертета продължават да бъдат 
с наднормено тегло и в начало-
то на зрелостта. Наднормено-
то тегло носи не само сериозни 
рискове за здравето, но често е 
свързано и с ниско самочувствие, 
социална изолация и изоставане 
в образованието. Въпреки това, 
новите изследвания показват, че 
може да има начин от най-ранна 
възраст да се сложи край на зат-
лъстяването...

Проектът EARLYNUTRITION 
(РАННО ХРАНЕНЕ) е най-го-
лемият проект, който изслед-

ва ефекта от пренаталното хранене и 
храненето в първите месеци след раж-
дането върху затлъстяването на хи-
ляди европейски деца. Проектът про-
вежда амбициозно изследване за това 
как храненото в тези жизнено важни 
периоди от развитието на детето може 
да програмира детския организъм 
към наднормено тегло и по този на-
чин да засегне дългосрочно здравето 
и благополучието на детето в по-късна 
възраст.
Eкипът на проекта се надява открития-
та му да се използват успешно в борба-

та срещу нарастващото затлъстяване и 
да намалят разходите на ЕС, свързани 
с проблемите на прекомерно пълните 
хора. Проектът насърчава политиките 
на ЕС по отношение на храненето и се 
опитва да преодолее пропастта между 
научните постижения и всекидневния 
живот чрез практически препоръки 
към родителите и настойниците.
Проектът се координира от Германия 
и събира изследователи от 36 институ-
ции от 13 европейски страни (Испания, 
Италия, Австрия, Белгия, Ирландия, 
Обединеното кралство, Нидерландия, 
Гърция, Полша, Норвегия и Дания), 
САЩ и Австралия.

 -     Контакти 
- Интернет сайт на проекта 
EARLYNUTRITION

Аз съм това, което ям?  
  

www.project-earlynutrition.eu

НАУКА
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101 години от II-та Балканска война 
30.06.2014 - Военния клуб!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16819
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www.chitatel.net

http://chitatel.net
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„По ерудиран и увлекателен 
начин един от най-извест-
ните и уважавани амери-

кански автори, философът и специа-
лист в сферата на когнитивните науки 
Даниъл Денет задрасква с дебела чер-

та традиционните разграничения 
между живата и неживата природа, 
между света на човека и природния 
свят, между компютърните програми 
и човешкия ум, превръщайки еволю-
ционната теория на Дарвин в опасно 
оръжие, способно да разруши утая-
вали се в продължение на хилядоле-
тия предразсъдъци. В грандиозния си 
труд „Опасната идея на Дарвин“ уче-
ният демонстрира как, напускайки 
тесните граници на биологията, тази 
наистина опасна идея е способна да 
доведе до истинска революция в на 
пръв поглед отдалечени от нея научни 
области – от математиката и физиката 
до лингвистиката и етиката. Авторът 
насочва вниманието ни към теорията 
за естествения отбор, демонстрирайки 
как с нейна помощ Дарвин е задълбо-
чил традиционното ни разбиране за 
мястото на човека във Вселената.

Опасната идея на Дарвин.
Даниъл Денет

Купи: 
book.nauka.bg

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42960
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42960
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42960
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42960
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„Спомени за Македония“ е ав-
тентичен писмен разказ на 
Тома Николов – очевидец 

и участник в събитията преди и след 
Илинденско-Преображенското въс-
тание, който свършва с края на Меж-

дусъюзническата война (авторът го 
дочаква в гръцки затвор). След като 
излиза от затвора, гърците не му поз-
воляват да се върне във Воден – където 
управлява Воденската епархия, – нито 
в Солун, където българите имали нуж-
да от свещеник, който да чете служба-
та на български език.
След като е изгонен, се качва на пара-
хода от Солун до Дедеагач (дн. Алек-
сандруполис), където е посрещнат от 
гръцки полицаи, чакащи го намясто, 
за да се уверят, че със сигурност е на-
пуснал и няма да пречи на скоростния 
етноцид над българското население.

Спомени за Македония
Тома Николов, Славея Балдева 

Купи: 
book.nauka.bg

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42335
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42335
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42335
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42335
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Още с появата си в средата на 
ХІХ век произведението се рад-
ва на голям успех; тя е любима 

книга прочее и до днес в Китай. Може 
би това се дължи на факта, че „Нощни 
разговори край огнището“ в немалка 

степен отразява традиционен Китай в 
интимните му детайли и отчасти раз-
крива първопричините за това, което 
прави Китай същинския Китай. По-
добно на другите две „чудни книги на 
житейската мъдрост“ и тази съдържа 
отделни мисли, обединени не от обща 
тема или сюжет, а от светлината на 
ярки искри от огнището на мъдростта. 
В основата на редица източни творби 
за житейската мъдрост – каквато е и 
„Нощни разговори край огнището“ 
– стои конфуцианският хуманизъм, 
който, смята още Лин Ютан, е лице-
то на китайския хуманизъм. Докато 
западният човек разчита в мъдрите 
мисли метафизика и мигновени про-
блясъци на озарен от прозрение ум, на 
Изток мъдростта се корени в живота 
на личността, семейството, общество-
то, ражда се от съгласувания със самия 
живот нравствено-прагматичен Път 
на мъдростта, а не от абстрахиращия 
се разум. Един от принципите на Уан 
Юнбин е бил именно да не учи уче-
ниците си на неща, които сам не е из-
пробвал и изпълнил; знанията, които 
той е настоявал те да усвояват, са зна-
ния именно в конфуцианския смисъл. 

Нощни разговори край огнището
Уан Юнбин Купи:  book.nauka.bg

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43018
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43018
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43018
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Братислав Иванов е български 
японист, автор на трудове по 
лингвистика и културология, 

и преводач от японски език. Завърш-
ва специалността „Японски език и 
литература“ в Московския държавен 

университет и специализира в Инсти-
тута за японски език към Японската 
фондация. Член е на първия препо-
давателски екип при разкриването 
на специалността „Японистика“ в Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и в продължение на по-
вече от десет години преподава „Те-
оретична граматика“ и „Класически 
японски език“. B момeнтa e диpeктоp 
нa Бългapо-японcкия обpaзовaтeлeн и 
култуpeн цeнтъp към 18 СOУ в София 
и като хоноруван преподавател чете 
лекции по японски език и култура в 
магистърска програма към Софийския 
университет. През 2009 г. е удостоен 
от НВ император Акихито с „Ордена 
на изгряващото слънце“ за приноси в 
развитието на академичните изслед-
вания на японския език и разпростра-
нението му в България.

Японската религия
Братислав Иванов

Купи: 
book.nauka.bg

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42959
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42959
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42959
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=42959
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Настоящата книга е посветена 

на манастирите около София, 
образували в миналото ком-

плекса Софийска Мала Света гора. 
Проследено е тяхното възникване и 
развитие през различните историче-
ски периоди. Появили се по различно 
време (някои от манастирите са създа-
дени в годините на Първата българска 
държава), светите обители бележат 
своя най-голям разцвет през XIV в., 
когато в Софийско се образува ком-
плексът, наречен по подобие на Атон-

ския Средечка (Софийска) Света гора. 
В монографията са очертани и проме-
ните, настъпили в социалната роля и 
място на софийските манастири след 
падането на България под османско 
владичество, и съдбата им по време на 
Възраждането и след Освобождението 
на България до наши дни. 

В книгата са разгледани 46 мана-
стира в близост до София, пред-
ставени с техните архитектурни 

и иконографски особености. Отделено 
е място и на състоянието и функциите 
на софийските манастири днес. Раз-
гледано е съвременното протичане на 
християнските празници в тях, като се 
показва доколко са запазени и се из-
пълняват и традиционните народни 
обичаи. Изследването е допълнено с 
данни за светците – патрони на ма-
настирите в Софийско, и свързаните с 
култа към тях обичаи и обреди.

Манастирите около София
Валентина Шарланова 

Купи:
www.baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1089
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1089
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1089
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Mонографията представлява 
първо разгърнато системно 
изследване върху общността 

на незрящите в България. Представе-
ни и анализирани са актуалните про-
блеми, потребностите, трудностите и 
препятствията в социалното интегри-

ране на слепите в обществото. Основ-
ният акцент е върху техните културни 
изяви и достижения. Изследването се 
основава на споделеното пред автор-
ката при дългогодишното ú общуване 
с незрящи. Използван е богат набор 
от публикувани и архивни източници. 
Научният труд е предназначен за ши-
рок кръг читатели, насочен е към вза-
имно опознаване и полезен обществен 
диалог.

Културни практики и интеграция 
на незрящите в България
Ваня Матеева 

Купи:
www.baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1099
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1099
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1099
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!
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История на музея:

Родоначалник на музейното дело в 
Шумен е известният възрожденски 
учител Сава  Доброплодни. През 1857 
година, заедно със свои ученици, той 
провежда първата експедиция до руи-
ните на Велики Преслав, а със събра-
ните материали е подредена малка 
сбирка в библиотеката на Мъжкото 
класно училище. Повишеният инте-
рес към българската история в епо-
хата на Националното възраждане 
има своето логично обяснение, както 
е логично, този интерес да се появи в 
район – център на Първото българско 
царство. Починът на Сава Доброплод-

ни се подема в следващите години от 
негови ученици, от шуменски учители 
и общественици. Събирането и съхра-
няването на старини продължава през 
целия доосвобожденски период. След 
Освобождението проучванията в реги-
она продължават. Карел Шкорпил от-
крива останките на първата българска 
столица Плиска, а Рафаил Попов стига 
до идеята, в Шумен да се създаде Архе-
ологическо дружество, което да уреди 
археологическа сбирка. Дружеството е 
учредено през 1902 г. Благодарение на 
усилията, които полага Рафаил Попов 
и с финансовата подкрепа на Шумен-
ската община, на 29 юни 1904 г. в кул-
турния център на града (днес ул. “Цар 

Регионален исторически 
музей - Шумен      
 www.museum-shumen.eu
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Освободител”), тържествено е открит 
Окръжен музей.

Вече повече от сто години, поколения 
музейни специалисти издирват, съх-
раняват и експонират безценни релик-
ви. Днес музеят е културен и научен 
институт, с обособена научна група, 
собствено научно издание – “Известия 
на исторически музей – Шумен”, от 
което са публикувани четиринадесет 
тома, библиотека с над 25 000 т. науч-
на литература и периодични издания, 
реставрационно-консервационни ате-
лиета и фотолаборатория. Шуменски-
ят музей притежава едни от най-го-
лемите и най-стойностни колекции в 
страната, в това число колекции въ-
оръжение, накити, нумизматична и 
сфрагистична, старопечатни книги, 
икони и църковна утвар, етнографски 
колекции, колекция филмови афиши 
и т.н.

Помещавала се на различни места в 
града, сега експозицията на музея е в 
специално построена за целта сграда, 
която е открита през 1981 г., във връз-
ка с тържествата по случай 1300 го-
дишнината от създаването на Аспару-
хова България. Тематично подредена 
в осем зали и една зала за временни 
изложби, тя представя времето от V-то 
хилядолетие пр. Хр. до ХХ век.

Зала „Праистория”:

Зала „Античност”:

Първа зала „Средновековие“:

Втора зала „Средновековие”:

Зала „История на българските земи 
ХV – ХІХв. “: 

Зала „Възраждане“:

Зала „Християнска култура ХVІІ–ХІХ 
в.”:

Зала „Съкровищница”:  

Мраморно фоайе – временни излож-
би

Под ръководството на Регионален ис-
торически музей – Шумен са музеите 
и резерватите:

Национален историко-археологиче-
ски резерват „Плиска“  
Национален историко-археологиче-
ски резерват „Мадара“
Историко-археологически резерват 
„Шуменска крепост“
Къща-музей „Панайот Волов“  
Къща-музей „Добри Войников“
Къща-музей „Лайош Кошут“
Mузеен комплекс „Панчо Владигеров“
Тракийски гробищен комплекс „Иван-
ски“
Kъсноантична крепост при с. Войвода

 
Изложба “Реликвите на Калиакра”

Изложбата „Реликвите на Калиакра” 
гостува от 2 до 30 декември на Шумен-
ския музей. В експозицията са вклю-
чени 250 от знаковите находки, откри-
ти при археологическите проучвания 
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на нос Калиакра през последните 10 
години. Сред експонатите са уникал-
ният пръстен – убиец, със специална 
кухина за скрита отрова от края на 14 
век, както и напълно запазен кръст-
енколпион с изображение на Богоро-
дица с изключително фина изработка. 
В изложбата са подредени украшения 
и накити, керамика, монети, сечени от 
местни владетели и други материали. 
Подбраните експонати потвърждават, 
че през Средновековието Калиакра е 
столица на Добруджанското деспот-
ство, важна средновековна крепост и 
значим пристанищен град на Черно-
морието, изключителен култов цен-
тър.

Коледно изложение – базар с арт ра-
ботилница

 РИМ–Шумен, съвместно с Регионал-
ната занаятчийска камара – Шумен, 
Обединен детски комплекс, Магазин 
„Арте Фо” – Ваня Богданова, Стефка 
Костова и „Къща в небето”, органи-
зира Коледно изложение-базар с арт 
работилница. В Мраморното фоайе на 
музея бяха разположени работилни-
ци по дърворезба, работа с грънчарско 
колело, рисуване върху предмети от 
стъкло, плетива, кукли в национални 
носии, изработване на миниатюрни 
мебели от дърво, коледни сувенири, 
както и сувенири с български народни 
мотиви, представяне на пана и техни-
ка на мозайка, изработване на пана от 
камък, моделиране със студен порце-
лан и декупаж.

Творческа вечер по повод 180 

години от рождението на Добри 
Войников

 Община Шумен, Регионален истори-
чески музей, читалище „Добри Войни-
ков – 1856”, къща-музей „Добро Вой-
ников” организираха Творческа вечер 
по повод 180 години от рождението 
на Добри Войников. В програмата: 
Споделени мисли от актьора Николай 
Урумов за Войников и Криворазбра-
ната цивилизация. Презентация на 
реализирания проект „Шепот от дома 
на Войников”. Концертна програма. 
Откриване: 2 декември 2013 г. в Къща-
музей „Добри Войников”

 “Археологията зад кадър”

 ”Археологията зад кадър” е жива из-
ложба, която създават малките посе-
тители, докато си играят на археоло-
гия. Те могат да седнат на работното 
място на истински археолог, да прове-
дат археологически разкопки, да “на-
мерят” и “сглобят” счупени съдове, да 
подредят пластовете на древен обект 
и да “датират” находки. За техните ро-
дители изложбата предлага възмож-
ност да бъдат “археолози за ден” и да 
открият мястото на истинско древно 
селище. Това е съвременен подход, 
който се прилага в много световни му-
зеи. Авторите на изложбата – Весела 
Герчева и Богдан Атанасов от Депар-
тамент Археология в Нов български 
университет – представят по нестан-
дартен начин резултатите от работа-
та на археологическа експедиция. Те 
се спират на историите от живота на 
древните хора, които археологията се 
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опитва да възстанови, като дават по-
глед на посетителите и към заплахи-
те за българското културно-истори-
ческо наследство. “Археологията зад 
кадър” е изложба-игра, реализирана с 
подкрепата на фондация “Америка за 
България” и фонд “Научни изследва-
ния” към МОМН.

Музеен детски кът „Открий как-
во умееш”

 От 05 ноември до 31 декември 2013 г. в 
Регионален исторически музей – Шу-
мен (фоайе на Лекционната зала) гос-
тува Музеен детски кът „Открий какво 
умееш”. Разработен е от екип специа-
листи от Департамент „Археология” 
към Нов български университет и Ар-
хитектурно-етнографски комплекс 
„Етър” – Габрово, финансово подкре-
пен от фондация „Америка за Бълга-
рия”. Шуменските деца се потопят в 
света на занаятите, имат възможност 
да изпробват своите умения, да творят 
и чрез игри и забавления да усвоят 
знания за българските традиции.

Вера Антонова – щрихи от жиз-
нения и творчески път на архео-
лога

Регионален исторически музей – Шу-
мен представя съвместно с Държавен 
архив – Шумен и Археологически му-
зей – Велики Преслав биографичната 
и археологическа изложба „ВЕРА АН-
ТОНОВА – ЩРИХИ ОТ ЖИЗНЕНИЯ 
И ТВОРЧЕСКИ ПЪТ НА АРХЕОЛО-
ГА”. Името на Вера Антонова се свърз-
ва с опазване, проучване и популяри-

зиране на културно-историческото 
наследство и развитие на музейното 
дело в Шуменски окръг. В изложбата 
ще бъдат експонирани оригинални би-
ографични документи от ДА–Шумен, 
документи от Научния архив в РИМ 
– Шумен и от личния архив на Антон 
Антонов. Акценти в изложбата ще са и 
експонираните за пръв път културни 
ценности от археологически обекти в 
Мадара, Плиска, Преслав, аула на хан 
Омуртаг при с. Хан Крум и Шуменска-
та крепост, свързани с научно-изсле-
дователската работа на В. Антонова. 
Археологически музей – Велики Пре-
слав ще гостува за пръв път с откри-
тите в погребения през 2004–2006 г. 
златни и позлатени накити от Готския 
епископски център в аула на хан Омур-
таг до с. Хан Крум, Велики Преслав. В 
рамките на Националната конферен-
ция и при откриване на изложбата ще 
бъде представен за пръв път и трейлър 
на проекта за дигитализиране на ки-
нолентите от научния архив на ст.н.с. 
Вера Антонова под надслов „Страници 
от безсмъртието” реализиран от РИМ 
– Шумен в партньорство със Студио 
Трима – ЕООД, гр. Шумен след спече-
лен конкурс и финансовата подкрепа 
на Общински фонд „Култура” при Об-
щина Шумен.

“ОТМИНАЛО НАСТОЯЩЕ“ – 
Колекция подаръци на Тодор 
Живков

 Исторически музей гр. Правец госту-
ва на Регионален исторически музей 
– Шумен с изложбата: “ОТМИНАЛО 
НАСТОЯЩЕ“ – Колекция подаръци на 
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Тодор Живков. Експонатите в излож-
бата са подаръци на Тодор Живков, 
получавани от него в качеството му 
на държавен глава в продължение на 
повече от 3 десетилетия. Колекцията 
включва сувенири, статуетки, маски, 
копия на антични предмети от Афри-
ка, Близкия и Далечен Изток, Амери-
ка и Европа. Изложбата се състоя от 18 
септември до 25 октомври 2013 г.

СЮЖЕТИ ОТ ЕГИПЕТ – находки 
от българските музеи

 От 22 август до 15 октомври в зала 
“Съкровищница“ се състоя поредната 
атрактивна изложба, организирана от 
Регионален исторически музей – Шу-
мен. Този път темата е насочена към 
древен Египет. Присъстват експона-
ти от Регионален исторически музей 
– Варна, Национален археологиче-
ски институт с музей при Българската 
академия на науките – София, Исто-
рически музей – Балчик, Историче-
ски музей – Поморие и Регионален 
исторически музей – Шумен. Показа-
на беше и презентация, запознаваща 
посетителите с най-характерното от 
древната египетска цивилизация.

„КРЕДО…” – по пътя на христи-
янството в Европа

 От 26 юли до 03 ноември 2013 г. Ре-
гионален исторически музей – Шу-
мен участва в голяма международна 
изложба със свой експонат от фонд 
„Средновековна археология”. Откри-
тият в началото на XX в. на Шуменска-
та крепост каменен блок с кирилски 

надпис „ОСТРО БОГОIN” е изложен 
в залите на Музея в императорския 
дворец в град Падерборн, Герма-
ния. Изложбата е под надслов „КРЕ-
ДО – християнизацията на Европа 
през Средновековието” и е посветена 
на 1700-годишнината от Миланския 
едикт на римските императори Кон-
стантин I Велики и Лициний, с който 
християнската религия е призната за 
равноправна на старите езически кул-
тове в Империята. Изложбата е орга-
низирана в три обширни експозиции 
в три от музеите на град Падерборн 
– Императорския дворец, Църковния 
музей на Диоцеза и Градската гале-
рия. Концепцията на авторите е да 
представят не толкова християнската 
цивилизация на Европа, колкото из-
ключително динамичните и своеоб-
разни периоди на покръстване и про-
тивоборство между старите вярвания 
и новата религия в различните райо-
ни на континента. Специално място е 
отредено на покръстителските мисии 
на Византийската империя в Източна 
Европа. В този контекст е представен 
и шуменският експонат – носещ върху 
себе си новата християнска, кирилска 
писменост на българското царство от 
края на IX-началото на X в., и отгласи 
от старата езическа военна титулатура 
на ханството от VII-IX в. Каменният 
блок е подреден заедно с експонати 
от Археологическия музей във Вели-
ки Преслав, сред които е и световно-
известната огърлица от Преславското 
златно съкровище от X в. Образците на 
българската средновековна култура са 
изложени в престижната компанията 
на над 600 паметника от цяла Евро-
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па, сред които артефакти, документи 
и книги от колекциите на Британския 
музей, Националната библиотека в 
Париж, дворците Белведере във Ви-
ена, Музея на Ватикана, Съкровищ-
ницата към базиликата Сан Марко 
във Венеция, Националните музеи на 
Полша, Украйна, Швеция, Норвегия, 
Дания, хранилищата на десетки мана-
стири, архиви, библиотеки, универси-
тети, музеи във Франция, Германия, 
Италия, Ирландия, Шотландия и т.н. 
На 26 юли, в готическата катедрала 
на Падерборн изложбата бе открита 
от бундеспрезидента на Германия Йо-
аким Гаук. На това събитие присъства-
ха и специалисти от музеите в Шумен 
и Преслав.

Детски пясъчен кът “Чудният 
свят на археологията”

 В зала „Средновековие” е изграден 
детски кът „Чудният свят на архео-
логията”. В този пясъчен модул, под 
ръководството на музейния педагог 
Александра Егунова, се организират 
археологически състезания „Млад ар-
хеолог”. Под формата на игра, те тър-
сят заровени фрагменти, които по-
късно сглобяват във формата на съд. 
Тази занимателна игра включва не 
само забавление, но и използването 
на определени умения и интелектуал-
но мислене, развиващи наблюдател-
ността на децата.

“ВЪЗСТАНОВКА НА КАВРЪКО-
ВОТО КАФЕНЕ“

 Възстановката се проведе в къща-му-

зей “Лайош Кошут“ или по желание и 
в друг от обектите принадлежащи на 
Регионален исторически музей – Шу-
мен.

РОГОЗЕНСКОТО СЪКРОВИЩЕ

 От 5 юни до 31 юли в зала „Съкровищ-
ница” на Регионалния исторически 
музей беше експонирана част от най-
голямото тракийско съкровище, от-
кривано по земите ни – Рогозенското. 
Състои се от 108 фиали, 54 канички и 
3 чаши, т.е. общо 165 предмета от сре-
бро с висока проба, някои от които с 
позлата. Датировката на съкровището 
е широка – от края на VI до първата 
половина на IV век пр.н.е. Предполага 
се, че то е събирано от няколко поко-
ления местни тракийски царе и пред-
ставлява семеен сервиз на една динас-
тия.

18 май 2013 г. ЕВРОПЕЙСКА 
НОЩ НА МУЗЕИТЕ

 ”Сладки спомени” – (история, рабо-
тилници, веселие).

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИ-
ТЕ – 18 май 2013 г. КЪЩА-МУЗЕЙ 
”ПАНАЙОТ ВОЛОВ”

 Изнасяне на презентация “Забележи-
телният Шумен” от ученици-практи-
канти по специалност “Селски тури-
зъм“ в Професионална гимназия по 
селско стопанство и хранителни тех-
нологии – Шумен и РИМ – Шумен. 
“Патриотично кино” – прожекции на 
българските игрални и документални 
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филми: “Героите на Шипка” – 1954 г., 
“Свобода или смърт“ – 1969 г., “Апос-
толите” –1975 г., “Дяконът” – 2007 г., 
“Учителят” – 2012 г. и др.

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИ-
ТЕ -18 май 2013 г. КЪЩА-МУЗЕЙ 
”ЛАЙОШ КОШУТ”

  Живи картини в музея: “Страници от 
миналото”. Стопанинът и стопанка-
та на къщата ще посрещнат гостите с 
хляб и сол и ще ги въведат в бита на 
старите шуменци чрез жива картина.

ВЕЛИКДЕНСКИ ПИСАНИ ЯЙЦА

 В празничните дни, от 1 до 6 май, беше 
организирана Детска работилница за 
изписване на великденски яйца със 
стара восъчна техника.

ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН НЕ-
КРОПОЛ

 От 1 до 10 май в Регионален историче-
ски музей – Шумен (мраморно фоайе) 
бяха експонирани материали от Вар-
ненския халколитен некропол – злат-
ни предмети (най-старото технологич-
но обработено злато) и друг гробничен 
инвентар. Изложбата се реализира със 
съдействието на Регионален истори-
чески музей – Варна.
ХЛАДНО ОРЪЖИЕ ОТ ФОНДА 
НА МУЗЕЯ (ХVІІІ–ХХ в.)

 Изложбата бе посветена на 135 годи-
ни от Освобождението на България от 
турско робство и 100 години от Бал-
канските войни, водени от държавата 

за Национално обединение. Експони-
раното хладно оръжие – ятагани, ин-
женерни ножове (тесаци), парадни и 
бойни саби (кавалерийски и пехотни), 
щикове за дълго огнестрелно оръжие 
и кортици датират от ХVІІІ–средата 
на ХХ в. Съхраняват се в отделите „Ис-
тория на българския народ ХV–ХІХ 
в”, „Нова история” и „Най-нова исто-
рия”. Комплектоването на колекцията 
започва още със създаването на музея 
през 1904 г. и продължава до наши 
дни.

СПАСЕНИЕТО

 Фотоизложбата е посветена на 70-го-
дишнината от спасението на българ-
ските евреи. На 10 март 1943 г. еше-
лоните на смъртта не потеглят към 
Аушвиц. 48 000 български евреи са 
спасени от сигурна гибел. Затова вся-
ка година на този ден българската об-
щественост отбелязва Деня на спасе-
ние на българските евреи. В годините 
на Холокоста близо 6 милиона евреи, 
от които 500 000 деца, загиват в лаге-
рите на смъртта. Фактите от тази чо-
вешка трагедия са известни. Изложба-
та само ни ги припомня.

ДАРИТЕЛСТВОТО – ЕДНА ОТ-
КОЛЕШНА ТРАДИЦИЯ НА ШУ-
МЕНЦИ
Във връзка с Деня на дарителите – 6 
декември, Регионален исторически 
музей – Шумен урежда изложба, в коя-
то са експонирани дарения, постъпи-
ли във фонда на отдел „Етнография” 
и отдел „Най-нова история” през 2012 
г. С тази изложба Регионален истори-
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чески музей – Шумен изразява своята 
почит и уважение към дарителите от 
миналото, към всички свои настоящи 
и бъдещи дарители, като им благода-
ри за тяхната щедрост.

Нощ на музеите

Регионален исторически музей – Шу-
мен на 19.05.2012 изготви програма по 
случай “Европейска нощ на музеите”. 
Програмата се осъществи в партньор-
ство със Спортен клуб “Ритмик”, Фех-
товален клуб “Волов”, ОДК – Шумен, 
НЧ “Развитие” с. Салманово. В програ-
мата бяха включени множество игри, 
забавления и посещения на всички 
музеи в града.

ГОСТУВА ЕВКСИНОГРАД (ВЕЩИ 
НА ЦАРСКИТЕ ФАМИЛИИ)

 През 2012 г. се навършиха 130 години 
от предоставянето на манастира „Св. 
Димитър” и прилежащите му терито-
рии на първия български княз Алек-
сандър І Батенберг за построяване на 

резиденция. В тази връзка Стопанство 
„Евксиноград” гостува на Регионален 
исторически музей – Шумен с част 
от колекциите си, принадлежали на 
царските фамилии Батенберг и Сакс-
Кобург Гота. Експозицията представи 
дарения по различни поводи от бъл-
гарски градове и други европейски 
държави, малка част от часовникова-
та колекция на цар Борис ІІІ и серви-
зи използвани по различни поводи 
от Величествата. Изложбата се експо-
нира за първи път извън рамките на 
„Евксиноград” в такъв вид и с подобно 
количество материали.

 Адрес
гр. Шумен – 9700 Бул. “Славянски” № 
17

е-mail: museum_shumen@abv.bg

Телефони за контакти
Централа: 054/87 54 87 вътр. 23
GSM: 0893 342 223 – екскурзоводи
0893 342 203 – PR
Уеб сайт: www.museum-shumen.eu/bg/

НАУКА
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1. Място: „Бежанци” – Силвия Ганчева, 21г.

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

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14739

НАУКА
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2. Mясто: Мариян Гергьовски 24 г.

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

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

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14739
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 Силвия Ганчева, 21г.
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http://1913.nauka.bg/bg
http://1913.nauka.bg/bg
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101 години от II-та Балканска война 
30.06.2014 - Военния клуб!

http://1913.nauka.bg/bg
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16819
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Ключви думи - гинекомастия 

Резюме

Гинекомастията е заболяване 
което все по често се среща при 
млади пациенти, поради  модно-

то увлечение по фитнес упражнения  
съчетани с честият прием на анабол-
ни стероиди, както и един не малък 
процент затлъстяване в ранна пред-
пубертетна и пубертетна възраст. Това 
наложи промяна в планирането на 
оперативното лечение. На оперативно 
лечение подлежат пациенти с изразе-
на гинекомастия, която не се повлиява 
от лечението на основното заболяване 
както и случаите с общо затлъстяване, 
т. нар. псевдогинекомастия. Нашият 
опит показва, че прилагането на ас-
пирационна липектомия в комбина-
ция със субареоларно премахване на 
жлезният паренхим позволява бързо, 
ефективно и  относително безкръвно 
намаляване на обема на гърдата,  с по-
стигане на много добри естетични ре-
зултати.

Хирургична техника. Съществу-
ват различни мнения за обема на   и 
вида на оперативната техника които 
варират от оперативна екстирпация 
на мастната тъкан и разрастналата се 
жлеза до  изцяло извършване на ли-
поаспирация и аспирация на жлеза-
та чрез използването остри канюли 
и комбиниран метод съчетаващ  ли-
посукция на мастна тъкан с предхож-
дащо или последващо екстирпиране 
на разрастнарлата се мастна тъкан. 
Ние прилагаме  комбинираният ме-
тод. Пациентите се оперират под обща 
анестезия като  първо се извършва ту-
месцентна липосукция на 2 те гърди 
чиито обем зависи от натрупването 
на мастна тъкан с последваща ексци-
зия на субареоларна екстирпация на 
разрасналата се жлеза с парареоларен 
достъп.

Материал и метод
Сравняваме 2 случая:
1 – ви случай:  Пациент на 18 г. възраст 
с 3 та степен  затлъстяване, при който 

МЕДИЦИНА
Аспирационна липектомия в 
комбинация със субареоларна 
жлезна резекция при пациен-
ти с гинекомастия

 Д-р Владимир Василев. ДМ ,  Д-р Христо Лозанов ДМ
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се приложи едноетапно липосукция 
и премахване на жлезният паренхим 
чрез параареоларен достъп. Поради 
младата възраст на пациента която 
обуславя добра еластичност на кожа-
та не се наложи последваща операция 
за отстраняване на кожният излишък. 
Следоперативно не се наблюдаваха 
усложнения и се постигна един добър 
естетичен резултат .

2-ри случай: Пациент на 22 г възраст, 
при който приложихме  само конвен-
ционалния  метод, с параареларен 
достъп екстирпация на подлежаща-
та жлезна тъкан и пара и субжлезна-
та мастна тъкан. Въпреки щателната 
хемостаза и поставянето на аспира-
ционен дренаж наблюдавахме по про-
дължително следоперативно кървене 
и неравности на гръдният контур въ-
преки което отчетохме добър естети-
чен резултат.

Коментар
При използването на 2 те оператив-
ни техники приложени и при други 
случаи забелязахме следоперативни 
усложнения по-често проявени при 
оперативната техника на конвенцио-
нална ексцизия.
При комбинираният метод на хирур-
гично  лечение отчетохме по- добър 
гръден контур и по малък процент на 
следоперативно кървене. При предва-
рителната липосукция на субмамарна-
та мастна тъкан имаме по-добро пред-
ставяне на обема на разрастналата се 
жлезна тъкан и прецизиране на обема 
на жлезна ексцизия, което предотвра-
тява следоперативното хлътване на 
ареолата. Ние считаме тумесцентната 
липосукция с последваща субареолар-
на ексцизия на разрастналата се жлез-
на тъкан чрез параареоларен достъп 
за метод на избор при хирургичното 
лечение на пациенти с гинекомастия.

МЕДИЦИНА
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БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област Со-
фия-град“. 

www.monuments.bg

БГ Наука  участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обу-
чението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”

www.nauka.bg 

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. 
„Българска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 

БГ Наука  участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обуче-
ние”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни 
политики в ХХI век

www.nauka.bg 
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Keywords: Breast augmentation,
Complications, Capsuloplasty

Въведение

Външният вид и размера на бю-
ста играят важна роля за жен-
ствеността, поради тази причи-

на постгравидарната хипоплазия и 
компенсирането чрез мастопексия с 
анатомични импланти я превръща в 
популярна пластична операция. Пто-
зата на бюста може да възникне в ре-
зултат на: значителна загуба на тегло, 
бременност, дълъг период на кърме-
не, както и при менопауза. Съществу-
ват 3 вида мастопексия; чрез прекро-
яване на кожният сутиен ~стандартна 
мастопексия, чрез използване на ана-
томични импланти с или без ексцизия 
за корекция на A IMF в комбинация 
от гореописаните методики. При пто-
за 1-2 степен считаме, че тя може да се 
компенсира чрез поставяне на анато-
мични импланти , при  което цикат-
риксите са минимални и придаване на 
естествен външен вид. 

Хирургична техника
Нашата практика показва, че го-

лям процент от увеличаващите ма-
мопластики все още се извършват чрез 
т.нар. Инфрамамарен достъп, който се 
изпълнява чрез маркиране и създава-
не  на нова инфрамамарна гънка, от 
съществуващата, като едно от големи-
те му предимства е, че оформянето на 
джоба с цел поставяне на имплант е 
улеснено и достъпът за визуализира-
нето на вътрешното оперативно поле.
Инцизионата линия не надвишава 
дължината от 4-5 см. Също така раз-
стоянието от ареоларният комплекс 
до инфрамамарната гънка ние счита-
ме, че би могло да се коригира с анато-
мичен имплант, ако то е до 11 см. При 
положение, че това разстояние надви-
шава 11 см. ние считаме, че е по-раз-
умно да се премине към вертикален 
разрез. Техниката, която използваме 
е с уникуларната пинсета описана от 
Джон Тебец. Мастопексията е хирур-
гична техника, която зависи от след-
ните фактори: степен на птозата, въз-
раст на пациента, подпор на импланта, 
наличен паренхим и желанието на па-
циента. 
Понякога трябва да се премине към 
ексцизия на излишна кожа с разрез 

Мастопексия с анатомични им-
планти при птоза I - II степен 
на бюста.

 Д-р Владимир Василев. ДМ ,  Д-р Христо Лозанов ДМ
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успореден на инфрамамарната гън-
ка като се увеличи субмамарният ци-
катрикс с увеличаването му на 10-12 
см или да се премине към вертикален 
разрез. Обикновено се пристъпва към 
хоризонтална ексцизия на излишната 
кожа при кожен излишък 2-3 см.Над 
тази граница влиза в съображение 
операцията на Ле Жур .~вертикална 
мастопексия.

Материал и метод
Представяме 2 пациентки на възраст 
36 г.  И 38 г. И двете са преминали през 
две раждания и в двата случая наблю-
даваме постгравидарна хипоплазия. 
И при двете пациентки нямаше уве-
личено количество на мастната тъкан 
и пинч теста бе под 2 см. И при двете 
пациентки се използваха анатомични 
импланти на широка основа. 

Резултати
Повдигането на бюст с кохезивни им-
планти изпълнени със силиконов гел 
имат много предимства: меки са при 
допир, осигуряват малко разширява-
не на долният полюс и статистически 
атрофията на покривната тъкан е по-

слабо изразена във времето. Липсва 
т.нар. нагъване и промяната в горният 
полюс е по-анатомична. Необходимо е 
да се отбележи, че при използване на 
релативно по-малки импланти допъл-
нителното увисване е по-малко и ние 
препоръчваме, когато е възможно по-
малкият желан размер. При така на-
реченият риплейсмънт е налице още 
една структура, т.нар. капсула, коя-
то покрива цялата протеза. При под-
мяна на вече съществуващи протези 
тази структура задължително трябва 
да се има впредвид при корекция на 
бюста. Ето затова при увиснал бюст и 
съществуващи импланти е по-вероят-
но увисването да се дължи на теглото 
на импланта. Това налага и различна 
оперативна стратегия за разлика от 
случаите, когато разглеждаме птоза-
та на бюста без наличие на имплант. 
В нашия случай пациентите са с пър-
вично поставени импланти, като опе-
рацията, която се прави е едноетапна.
 

 
Преди
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След 

Заключение 

Когато се налага мастопексията е под-
ходящ метод за компенсиране на уви-
сналият бюст, като в комбинация с 
аугментационна маммапластика беле-
зите са минимални а изпълването на 
бюста задоволява  естетичните очак-
вания на пациентките.
Необходимо условие за постигане на 
добър резултат е внимателна прецен-
ка на съществуващите анатомични 
особености, внимателната преценка 
на очакванията на пациента в съчета-
ние с правилен подбор на оператив-
ната методика подробно информира-
не на пациента относно очакванията 
в краткосрочен и дългосрочен план. 
При мастопексия 1-2 степен корекци-
ята с използване на импланти е метод 
на избор поради доказаният добър ес-
тетичен резултат.
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2001;28:567–577
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for changing the implant from the 
subglandular to the submuscular plane. 
Aesth Plast Surg. 2008;32:365–367. 
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Резюме

Силует софт е нов метод за по-
дмладяване на лицето. Методът 
се състой в имплантиране на 

конци, които са изградени от поли-
млечна киселина, като върху конци-
те са разположени конуси, които са с 
насоченост бидирекционално (в две 
противоположни насоки). Конците са 
напълно резорбируеми и след изтича-
не на 1 година може да се счита, че се 
разграждат от организма. 
Материал и метод
Представяме 1 случай при пациентка 
на 45 г. с мезотерапия при който се 
комбинира метода за middle facelift с 
мезотерапия, при които  получихме  
отличен естетичен резултат. Паци-
ентката бе проследена за период от 2 
години без каквито и да било оплак-
вания от страна на направените про-
цедури. 
Хирургична техника
Предварителната хирургична мар-
кировка включва маркирането на 2 
взаймно притягащи се области, тъй 
като конусчетата разположени върху 
конците са с две различни направле-
ния. Едно срещу друго и след като се 

разположат в кожното ламбо създа-
ват тъканна срещуположна тяга. Хи-
рургичната процедура е проста за из-
пълнение, безопастна и ефективна. В 
нашият случай е ориентирано за подо-
бряване на района около назолабиал-
ните гънки, като хирургичните точки 
бяха насочени нагоре и назад в лице-
то. 

Коментар
Методът   е приложим и при млади 
жени, които са във фаза първа и вто-
ра степен на мелоптоза. Силует софт 
е много проста процедура и бърз ме-
тод, който не налага хирургично от-
препариране на тъканите, с което  се 
избягват усложненията на хирургията 
въобще. За постигане на максимален 

Silhouette soft. Нов метод 
за лицево подмладяване 

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ.
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резултат методът може да се комбини-
ра с други минимално и неинвазивни 
методики за подмладяване на лице-
то, като  блефаропластика дермални 
филъри и мезотерапия. Ние считаме 
че методът не е подходящ заедно с бо-
токс.

Книгопис
Ulloa, M.G.: The Ageing Face. Piccin, 
Turin 1983
Sulamanidze, M.A., Fournier, P.F., 
Paikidze, T.G., Sulamanidze, G.M.: 
Removal of facial soft tissue ptosis 
with special threads. Dermatol Surg 
2002;28:367-371
Ramirez OM, Maillard GF, Mussolas 
A. The extended subperiosteal facelift: 
a definitive soft tissue remodeling for 
facial rejuvenation. Plast Reconstr Surg 
1991;88:227-236
Saylan Z. The S-lift for facial rejuvenation. 
Int J Cosmet Surg 1999;7:18-24
Sasaki GH, Cohen AT. Meloplication 
of the malar fat pads by percutaneous 
cable-suture technique for midface 
rejuvenation: outcome study (392 cases, 
6 years experience) Plast Reconstr Surg 
2002;110:635-654

МЕДИЦИНА



 http://nauka.bg 70

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

68

Magic of plastic surgery: shortening the 
scar after excision 
Yordan P. Yordanov MD, PhD
Unit of Plastic Surgery and Burns- 
Military Medical Academy, Sofia

Резюме 

Най-често срещаният пос-
тексцизионен дефект в сфера-
та на пластичната хирургия и 

дерматохирургия, който подлежи на 
реконструкция е циркулярният. Кон-
венционалното директно затваряне 
на този тип кожни дефекти причиня-
ва дисторзия на тъканите и деформи-
тети (стоящи конуси). Превръщането 
на дефекта в елипсовиден с ъгли от 30 
или по-малко градуса намалява сте-
пента на деформация, но налага до-
пълнително изрязване на здрава кожа 
и подкожна тъкан, което често е неже-
лателно. 
Материали и методи: Проучени са 
всички случаи на пластично възстано-
вяване на постексцизионни дефекти 
посредством едностранна М-пласти-
ка в периода между февруари 2011г. и 

май 2013г. 
Резултати: Пет пациенти на средна 
възраст 50,4 години са включени в 
изследването. При трима от тях е из-
вършена ексцизия на доброкачестве-
на кожна лезия и при двама- ексцизия 
на базоцелуларен карцином. С прило-
жението на М-пластиката е избегнато 
засягането на анатомични структури 
и удължаване на цикатрикса. Не са 
наблюдавани постоперативни услож-
нения от функционален и естетичен 
характер. 100% от пациентите са до-
волни от крайния резултат.
Заключение: M-пластиката е ефек-
тивен метод за пластично възстано-
вяване, чрез който се постига скъся-
ване дължината на постоперативния 
цикатрикс и предпазване на важни 
анатомчини структури. Тя преодоля-
ва необходимостта от редукция на ин-
тактна кожа, като същевременно за-
пазва предимствата на 30-градусовите 
ъгли на елипсовидната ексцизия.
Ключови думи: М-пластика, елипсо-
видна ексцизия, местна пластика, сто-
ящи конуси. 

Магията на пластичната 
хирургия: скъсяване на бе-
лега след ексцизия 

Автор: Д-р Йордан П. Йорданов, дм

Отделение по пластична хирургия и изгаряния, 
Военномедицинска академия - София
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Abstract
The most common post-excisional defect 
to be reconstructed in the field of plastic 
surgery and dermatosurgery is the 
circular one. Conventional direct closure 
of this type of skin defects causes unsightly 
protrusions and standing deformities 
(dog ears). Conversion of the defect into 
fusiform with angles of 30 degrees or 
less reduce protrusion but may require 
excision of larger volumes and lengths 
of healthy skin and subcutaneous tissue 
than is often undesirable. 
Material and method: All cases of 
plastic repair of post-excisional defects 
by using unilateral M-plasty technique 
between  February 2011 and May 2013 
were reviewed.
Results: Five patients with mean age 
50.4 y were included in the study. In 
three of then a benign surgical excision 
was performed and in two patients a basal 
cell carcinoma was excised. An affection 
of certain anatomical structures and scar 
lengthening was avoided by applying the 
M-plasty technique. No functional and 
aesthetic postoperative complications 
were observed. A 100% of the patients 
were satisfied with the final outcome.  
Conclusion: M-plasty technique is an 
effective reconstructive method which 
shortens the scar and protects vital 
anatomic structures. It preserves the 
intact tissue (skin) reduce while still 
allowing use of 30 degrees angles at 
maximum.
Key words: M-plasty, elliptical excision, 
local plasty, dog ears. 
Въведение
Най-често срещаният постексцизио-
нен дефект в пластичната хирургия, 

който подлежи на възстановяване, е 
циркулярният. Директното затваря-
не на този тип кожни дефекти причи-
нява деформация на тъканите, която 
освен естетични, може да е причина 
и за функционални нарушения. Елип-
совидната ексцизия с остри ъгли ( < 
30° ) намалява степента на деформа-
ция (т.нар. стоящи конуси в края на 
цикатрикса), но налага допълнително 
изрязване на здрава кожа и подкожна 
тъкан. Това води до линеарен белег, 
но с дължина около три-четири пъти 
диаметъра на оригиналния циркуля-
рен дефекта (Фиг.1) [1,2]. Макар това 

да е лесен начин за затваряне на цир-
кулярни постексцизионни дефекти, в 
определени анатомични зони нанася-
нето на големи белези е контраинди-
цирано, особено с оглед избягване за-
сягането на жизнено важни структури 
и постигането на добър естетичен ре-
зултат.
Целта на настоящата статия е да се де-

(Фиг.1)
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монстрира и дискутира възможност-
та на т.нар. едностранна M-пластика 
за скъсяване на белега в линейно на-
правление и респ. щадене и съхраня-
ване на здрава околна тъкан. 
Материали и методи
Направен е ретроспективен анализ на 
клиничните случаи от практиката на 
автора, при които е използвана едно-
странна M-пластика при пластичното 
възстановяване на постексцизионни 
дефекти след оперативно премахване 
на доброкачествени и злокачествени 
лезии в областта на лицето. Пациен-
тите са оперирани в периода между 
февруари 2011г. и май 2013г. Изслед-
вани са следните параметри: възраст, 
пол, патоморфологична диагноза, ло-
кализация, настъпили усложнения. 

Хирургическите интервенции са из-
вършени под локална анестезия с 1% 
лидокаин в комбинация с адренали 
1:100 000. Използвани са главно нере-
зорбируеми конци, които са свалени 

впоследствие. Пациентите са просле-
дени до шестия следоперативен месец 
от оператора, като по-нататъшното 
проследяване при случаите със злока-
чествено заболяване е извършвано от 
дерматолог.

Резултати

 За периода на проучването са извър-
шени пет М-пластики, при 4 жени и 1 
мъж със средна възраст от 50,4 години 
(диапазон: 32-65 години). От изслед-
ваните случаи три са на доброкачест-
вени кожни лезии и два са на злока-
чествени - базоцелуларни карциноми 
в начален стадии (pT1) (Табл.1).  При 
всичките 5 пациенти е използван след-
ния хирургичен подход: 

По предварително разчертан план на 
принципа на М-пластиката (фиг. 2), 
под локална инфилтрационна анесте-
зия, е извършена ексцизия на лезии-
те в макроскопски интактни граници. 

№ Възраст Пол Диагноза Локализация Усложнения

1 32 Жена Интрадермален 
меланоцитен невус

Ментум/мандибуларен 
ръб

не

2 57 Жена Базоцелуларен 
карцином

Периорална зона не

3 65 Жена Базоцелуларен 
карцином

Темпорална зона не

4 46 Мъж Дермо-епидермален 
меланоцитен невус

Периорбитална зон/
медиален кант

не

5 52 Жена Blue-невус Глабела не

Таблица 1. Пациенти, включени в проучването. 
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Ексцизията е направена под форма-
та на буквата М с цел  максималното 
съхраняване на здрава кожа и не-на-
влизането в друга естетична субзона 
(фиг.3). Оперативните рана са затва-
ряни с естетичен шев с Prolene 6-0 
(фиг.4). Постоперативния период пре-
минава без усложнения, оперативните 
рани при всичките пациенти зарас-
тват първично и конците за свалени 
между 4-и и 6-и следоперативен ден 
при отделните случаи.  Дерматохисто-
патологичното изследване доказва ра-
дикалността на ексцизиите при двата 
случая на базалиоми, както и тотално-
то отстраняване на доброкачествените 
лезии. 
100% от пациентите са удовлетворени 
от крайния естетичен резултат, като 
функционално и анатомично увреж-
дане на съседни структури не е наблю-
давано. 

Обсъждане
M-пластиката е описана за първи път 
от Webster и екип през 1976г. Целта 
на нововъведението - модификация 
на елипсовидното затваряне на опера-
тивна рана за скъсяване на финалния 

белег, била да се избегне засягането 
от ексцизията на съседни жизнено-
важни структури [3]. Впоследствие са 
измислени и въведени в практиката 
многобройни вариации на М-пласти-
ката, като показанията за прилагането 
й варират от корекция на деформите-
ти в краищата на цикатрикса до ори-
ентиране на анатомичния препарат с 
цел правилното му хистопатологично 
изследване [3-8]. 
Основният принцип на M-пластиката 
се състои в промяна на стандартната 
вретеновидна ексцизия в M-форма, 
което става по описания пó долу на-
чин. При пластичното възстановяване 
на циркулярен дефект с цел елими-
нирането на стоящите конуси ексци-
зията се разширява до елипсовидна 

(Фиг.2Б) (Фиг.3)

(Фиг.4)
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фрма, така че страните на елипсата да 
сключват ъгъл от 30°.  Това позволя-
ва оперативната рана да се затвори с 
минимална дисторзия на тъканите в 
краищата й (фиг.1). При дизайна на 
М-пластиката се рисуват две линии с 
еднаква дължина от средата на ръба 
на дефекта до ръбовете на начерта-
ната елипса, така че да образуват два 
ъгъла от по 30° всеки (фиг.2А) [4]. По 
този начин М-пластиката съкращава 
дължината на ексцизията, като в съ-
щото време съхранява интактна кожа 
и предпазва от евентуално засягане 
околните важни структури. При този 
класически дизайн максимално скъ-
сяване на дължината на цикатрикса се 
постига, когато върхът на M достигне 
и бъде фиксиран към кореспондира-
щата му точка от кривината на пос-
тексцизионния дефект [2-4].
Един от малкото описани недоста-
тъци на М-пластиката е, че макар да 
съхранява здрава тъкан и структури, в 
оригиналния си дизайн тя не променя 
основните вектори на дърпане и на-
прежение в оперативната рана в срав-
нение с фузиформената ексцизия [2]. 

Кожното напрежение се концентрира 
в рамената на M-фигурата, създавай-
ки сили на компресия от двете стра-
ни на ламбото на M-пластиката. Тези 
противоположни вектори, притиска-
щи кожното ламбо (върха на М-фор-
мата), водят до изпъкване на послед-
ното (bulging) над нивото на околната 
кожа. В настоящата серия е наблю-
даван един подобен случай- при па-
циентка с Blue-невус в глабеларната 
зона. В останалите случаи, тъй като 
рамената и централното ламбо на М-
пластиката попадат в естетсвена браз-
да (напр. менто-лабиална бразда при 
пациентката от фиг.2Б) или в линия-
та на бръчките по кожата (напр. при 
пациентката от фиг.3), подобна дис-
торзия на тъканите не е наблюдавана. 
Това авторско наблюдение потвърж-
дава предходно такова [9] и кореспон-
дира с констатацията  на Krishnan и 
Donnelly [4], която правят при описа-
нието на тяхната модификация на М-
пластиката. 
Когато се работи върху конвексна 
зона, т.е. когато използваният прийом 
за камуфлаж е неприложим, bulging-
деформитетът може да се коригира 
чрез манипулиране на върха на М-
ламбото и/или допълнително отстра-
няване на тъкан около върха му и ра-
мената на М. Друг подход за корекция 
на изпъкването (bulging) е описаната 
от Wisco и Wentzell [2] модификация, 
при която М-пластиката се свежда до 
дизайн, подобен на VY-пластиката. 
Същността на този метод се състои в 
раздалечаване на рамената, при което 
напрежението от двете страни на лам-
бото на М-пластиката отслабва и рес-

(Фиг.2А)
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пективно намалява и изпъкването му 
(bulging). Недостатък на този прийом 
е, че разширява общата площ на ци-
катрициалния обхват, което често е 
нежелателно.  

Заключение
M-пластиката дава възможност за съх-
раняване на интактна тъкан (кожа), 
скъсяване дължината на постопера-
тивния цикатрикс и предпазване на 
важни анатомчини структури. Тя е 
сравнително лесно изпълнима тех-
ника за затваряне на циркулярни по-
стексцизионни дефекти, с която се 
постига добър анатомичен, функцио-
нален и естетически резултат.
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Легенда към фигурите:

Фигура 1. Елипсовидна ексцизия. С 
цел предотвратяване образуването на 
стоящи конуси, големият диагонал, 
т.е. крайната дължината на цикатри-
кса (b) трябва да е поне 3 пъти дължи-
ната на късия диагонал, т.е. диаметъра 
на съответния циркулярен постескци-
зионен дефек (а).

Фигура 2. Дизайна на М-пластиката: 
(А) Схематично представяне; (Б) Пре-
доперативно планиране при 32-го-

дишна пациентка с вроден интрадер-
мален невус в областта на брадичката 
и мандибуларния ръб. 

Фигура 3. Постескцизионен цирку-
лярен дефект при 65-годишна паци-
ентка с баоцелуларен карцином д лява 
темпоралма област. При обикновена 
елипсовидна ексцизия с цел директ-
но затваряне, дефектът би ангажирал 
горния клепач. 

Фигура 4. Краен резултат при паци-
ентката от фигура 2Б (близък кадър). 
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Contemporary concepts and 
laser treatment of infantile 

haemangiomas
 Aylin Shef, MD; Prof. Miroslava 

Kadurina, MD, DSc
Department of Dermatovenereology and 
Allergology, Military Medical Academy, 

Sofia

Резюме: Детските хемангиоми 
(ДХ) са най-честите тумори в 
кърмаческа възраст и детство-

то. Повечето ДХ нямат съществено 
клинично значение. Една част от тях 
обаче се нуждаят от лечение, поради 
взаимовръзката им с жизненоважни 
структури, рискът от обезобразяване, 
разязвяване или кървене. В настояща-
та статия е направен кратък преглед 
на съвременните концепции, дефини-
ции и класификации на ДХ. Засегнати 
са спорни въпроси, свързани с целите 
и показанията за лечение. Специален 
акцент е поставен върху най-съвре-
менния метод за лечение на тези ле-
зии - лазерите. В българската наука и 
практика лазерното лечение на ДХ ос-

тава все още не добре изяснено. 
Ключови думи: съдови аномалии, 
детски хемангиоми, лечение, лазери
Abstract: Infantile haemangiomas (IH) 
are the most common tumors of infancy 
and childhood. Most IH are medically 
insignificant; however, a proportion will 
require treatment because of interference 
with vital structures, threat of significant 
disfigurement, ulceration, or bleeding. 
This article reviews briefly current 
concepts, definitions and classifications 
of IH. The most controversial 
issues regarding the purposes and 
indications for treatment are discussed. 
Special emphasis is put on the most 
contemporary treatment of these lesions 
with laser systems. In Bulgarian science 
and practice laser treatment of IH still 
remains unclear.  
Key words: vascular anomalies, 
infantile haemangiomas, treatment, 
lasers.     
Терминът „съдови аномалии“  включ-
ва множество състояния, които са ре-
зултат от нарушения в съдовата мор-
фогенеза. Кожните съдови аномалии 

Съвременни схващания 
и лазерно лечение на дет-
ските хемангиоми

Д-р Айлин Шеф; Проф. д-р Мирослава Кадурина, дмн

Катедра по Дерматовенерология и алергология, Военномедицинска 
академия- София
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се характеризира с клетъчна хиперп-
лазия и/или дилатация  на дисплас-
тични съдове.  Различните съдовите 
аномалии на кожата много често и не-
правилно се описват от клиницисти-
те с общият термин „хемангиоми“ [1]. 
Според класификацията, предложена 
от Mulliken и Glowacki [2]  през 1982г, 
съдовите аномалии се разделят на хе-
мангиоми и съдови малформации въз 
основа на биологичното им поведение 
и патогенеза. При последващото мо-
дифициране на тази класификация 
през 1996г. съдовите аномалии биват 
разделени на две големи групи: съ-

дови тумори и съдови малформации 
[3]. Актуализираната класификация е 
одобрена от Международната асоци-
ация за изследване на съдови анома-
лии (ISSVA) и така се установява общ 
терминологичен език между различ-
ните специалисти, участващи в лече-
нието на тези състояния (Табл. 1). Осо-
бен интерес за клиничната практика 
представляват детските хемангиоми. 
Детските хемангиоми (ДХ) са най-чес-
тите доброкачествени тумори в кър-
маческа и детска възраст, които се 
срещат при 10-12% от децата до една 
година [4]. По малко от 20% от хеман-

Таблица 1.  Класификация на съдовите аномалии, приета от Международната 
асоциация за изследване на съдови аномалии (ISSVA)
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гиомите се проявяват още при ражда-
нето, а приблизително 80-90 % от тях 
се проявяват през първите 4 седмици 
от живота от прекурсорна лезия като 
групирани телеангиектазии, еритем-
ни или синкави макули и плаки. ДХ се 
локализират предимно в областта на 
главата и шията и по рядко по тялото. 
Момичетата са засегнати 2 до 4 пъти 
по-често от момчетата, както и недо-
носените кърмачета с тегло при раж-
дането под 1кг [5,6]. 

Класификация 
Съществуват множество класифика-
ции на ДХ въз основа на различни 
критерии. Според засегнатият кожен 
участък ДХ могат да се разделят на:
Фокални (локализирани) - произхож-
дат от централен фокус (Фиг.1)

Сегментни (дифузни)- произхождат 
от голям анатомичен сегмент (Фиг.2). 

При този подтип по-често се наблю-
дават усложнения, както и връзка със 
синдроми като PHACES, гастроинтес-
тинални и генитоуретрални аномалии 
[8].
Неопределени - те не мога да се отне-
сат към предходните групи [7,8].
Друга често използвана в практика 
класификация на ДХ [9] ги разделя 
на:
Повърхностни - в 50-60% от случаите; 
най-често са ярко червени плаки с ло-
булирана повърхност (Фиг.3). 

Дълбоки - в 15% от случаите; меки, 
синьо-лилави, дълбоко разположени 
в дермата и подкожието нодули или 
плаки (Фиг.4).

(Фиг.4)(Фиг.2)

(Фиг.1)

(Фиг.3)
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Смесени - в 25-35% от случаите; при-
тежават характеристики както на по-
върхностните, така и на дълбоките хе-
мангиоми (Фиг.5).

Клинична картина и развитие на 
ДХ
ДХ преминават през три еволютивни 
фази (Фиг.6) [10,11]: 

Пролиферативна фаза - започва през 
1-3 месец и продължава най-често до 
12-18 месец, като ДХ увеличават раз-
мерите си в рамките на засегнатият 
анатомичен сегмент (Фиг.6А). Дълбо-
ките хемангиоми се появяват по-къс-
но и нарастват по-дълго време 
Фаза на обратно развитие - започва 

през 2-рата година и продължава ня-
колко години (Фиг.6Б). Повече от 90% 
от хемангиомите регресират до края 
на деветата година. Цветът на ДХ се 
променя към сиво-лилаво и в центъра 
се появяват бели участъци, които по-
степенно се разширяват към перифе-
рията на лезията.

Фаза на завършено обратно развитие 
- когато ДХ е достигнал максимална 
регресия (Фиг.6В). При 30 % от слу-
чаите след приключване на тази фаза 
остават постинволутивни промени, 
включващи цикатризация, хипопиг-
ментация, телеангиектазии, мастна 
тъкан и др.

(Фиг.6Б)

(Фиг.6В)

(Фиг.5)

(Фиг.6A)
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Усложнения при ДХ
ДХ с бавен растеж, тези, които не об-
хващат големи площи от кожата, осо-
бенно тези по тялото и крайниците, 
обичайно не водят до  усложнения в 
хода на своето развитие. Лицевите хе-
мангиоми обаче, в зависимост от голе-
мината си, може да завършат фазата 
си на обратно развитие с неестетични 
остатъчни промени и поради това на-
временното им и адекватно лечение е 
изключително важно. Пери - и интра-
орбиталните хемангиоми, нарушава-
щи визуса и/или притискащи очната 
ябълка, биха могли да доведат до ани-
зометропия, астигматизъм и в редки 
случаи до загуба на зрение. В тези слу-
чаи е необходимо незабавно лечение в 
сътрудничество с детски офталмолог 
[12,13]. ДХ, подобно на други добро-
качествени тумори около устните [14], 
могат да доведат до трайна деформа-
ция на устните и, а по тежки случаи 
и до затруднения в приема на храна, 
до деформации в челюстите или зъ-
бите и пр. Назалните хемангиоми по 
подобен начин може да доведат до 
аномалии на носният скелет и нару-
шения във вентилацията. Силно вас-
куларизираните хемангиоми на уш-
ната мида често водят до деформации 
на хрущяла и хипертрофия [15]. ДХ в 
аногениталната област имат изразе-
на тенденция към разязвяване, кое-
то може да бъде причина за кървене, 
инфекция, болка и дерматит. Големи-
те и обширни хемангиоми, с или без 
язви могат да причинят нарушения в 
кръвообращението, да предизвикат 
кървене и коагулационни смущения. 
Така, хемангиомите на лицето (най-

вече периорбитален, периорален или 
на ухото, на устните или носа) и тези в 
аногениталната област могат да имат 
проблемно развитие и да дадат услож-
нения, поради което изискват адек-
ватна намеса, включваща различни 
консервативни методи или оператив-
ни такива -  основно местни пластики 
с максимално щадене на съседните 
структури [15,16].

Лечение на ДХ
Един от особено проблемните и про-
тиворечиви въпроси в цялата исто-
рия на дерматологията и пластична-
та хирургия [18] е именно това как да 
бъдат третирани ДХ. Понастоящем 
подходът при лечението им остава из-
ключително спорен въпрос, поради 
невъзможността да се предвиди хода 
на развитие на всяка конкретна лезия. 
Съществуват ДХ, които претърпяват 
пълно обратно развитие без каквато 
и да било терапия, както и ДХ, кои-
то започват да нарастват екстремно и 
да водят до животозастрашаващи ус-
ложнения. Това прави изключително 
трудна преценката кога да се започне 
лечението и какво да бъде то [19].
Консенсусът от 1997г. за лечение на 
ДХ, приет от комитета на Американ-
ската академия по дерматология [20], 
посочва основните цели при лечение-
то на ДХ:
Предотвратяване на усложнения, за-
страшаващи живота на пациента или 
функцията на различни органи;
Предотвратяване формирането на 
обезобразяващи цикатрикси след 
приключване на фазата на обратно 
развитие;
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Намаляване на психосоциалния стрес 
за пациента и семейството му;
Избягване на агресивни процедури 
с висок риск от образуване на белези 
при лезии, които биха претърпели об-
ратно развитие и без терапия;
Предотвратяване или лечение на раз-
язвени хемагиоми с цел понижаване 
на риска от инфекции, поява на беле-
зи и болка. 
Основните индикации за лечение на 
ДХ включват:
Животозастрашаващи и нарушаващи 
функцията ДХ (напр. хемангиоми на 
черния дроб, дихателните пътища и 
пр.);
ДХ на места с висок риск от образува-
не на белези;
Обширни лицеви хемангиоми с голя-
ма дермална компонента;
Малки хемангиоми в области с висок 
риск от нараняване (лице и ръце);
Улцерирали хемангиоми.
Съвременните възможности за те-
рапевтично поведение спрямо ДХ 
включват: активно проследяване, кор-
тикостероиди, интралезионална апли-
кация на интерферон-α, imiquimod, 
vincristine, хирургия, както и прила-
генто на лазерно третиране. 
Лазерите за първи път са използва-
ни за лечението на кожни заболява-
ния през 1963г. от Leon Goldman [21]. 
Действието на лазерните и некохе-
рентните интензивни пулсиращи из-
точници на светлина (IPLs) се осно-
вава на принципа на селективната 
фототермолиза, описана през 1983г. 
от Aderson и Parrish [22]. Тази теория 
гласи, че чрез селективно въздействие 
върху всеки специфичен хромофор е 

възможно той да се унищожи без зася-
гане на околните тъкани. Таргетният 
хроматофор при съдовите лезии е ок-
сихемоглобинът в еритроцитите. След 
абсорбцията на светлинната енергия, 
тя се превръща в топлинна, предиз-
викваща селективна фотокоагулация, 
като крайният резултат е тромбоза 
на кръвоносните съдове. Ако продъл-
жителността на лазерния импулс е 
по-дълга от топлинното време на ре-
лаксация, настъпва неселективно тер-
мично увреждане на съединителна-
та тъкан около кръвоносните съдове, 
което води до цикатрикси. Понасточ-
щем най-често използваните лазерни 
системи за третиране на съдови лезии 
са 532-nm potassium titanyl phosphate 
(KTP) лазер, 755-nm alexandrite лазер и 
long-pulse 1064-nm neodymium-doped 
yttrium aluminium garnet (Nd:YAG) ла-
зер. Използват се също и източници 
на пулсираща светлина (IPLs).  
Batta и колектив [23] провеждат пър-
вото проспективно рандомизирано 
проучване върху третирането с PDL, 
обхващащо 121 деца с неулцерирали 
хемангиоми. Те достигат до извода, че 
липсва статистически значима пол-
за от започването на ранна терапия с 
този вид лазер (която освен това крие 
риска от атрофия и хипопигмента-
ция). През 1993г. Ashinoff и Geronemus 
[24] изследват дали третирането с PDL 
може да предотврати растежа на ДХ в 
дълбочина и установяват, че въпреки 
доброто повливане на повърхностни-
те участъци, дълбоките компоненти 
на лезиите продължават да нарастват. 
Лечението с PDL не е особено ефек-
тивно при дълбоки и комбинирани 
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хемангиоми [19], поради невъзмож-
ността на лазерните лъчи да проник-
нат на дълбочина над 1,2 mm в кожата. 
Нашият опит показва, че дълбоко раз-
положените участъци на ДХ биха мог-
ли да се третират успешно с long-pulse 
1064-nm Nd:YAG лазер (Фиг.7) [25]. 

Този лазер е в състояние да предизви-
ка коагулация на дълбочина 5-6  mm, 
поради което може да се използва за 

лечение на дълбоко разположени съ-
дове с голям диаметър. Nd:YAG лазе-
рът има тесен спектър на безопасност 
и крие високи рискове от изгаряне, 
пигментни нарушения и образуване 
на цикатрикси [26].
KTP лазерите с дължина на вълната 532 
mn са друга възможност за третиране 
на дълбоките съдови лезии. Те всъщ-
ност са вид Nd:YAG лазер, при който 
лъчът с дължина на вълната 1064 nm 
преминава през КТР кристал и се мо-
дифицира, което прави лазера изклю-
чително ефективен при лечението на 
ДХ. Последното се потвърждава от ня-
колко проучвания, сред които изпък-
ват тези на Achauer и сътрудници [27] 
и Burstein и екип [28]. Нашият екип 
няма клиничен опит в лечението на 
ДХ с КТР лазер.
Следва да се отбележи, че третирането 
ДХ освен чисто медицински въпроси, 
повдига и някои етични такива, отна-
сящи се до това, че се касае до паци-
енти-деца. В тази насока особена роля 
има професионалната етика и етични-
те комисии [29], особено що се отнася 
до клиничните изследвания, целящи 
стандартизация на протоколи и тех-
нически параметри. По отношение 
отговорността при вземането на реше-
ние за третирането на деца, информи-
рането и инструктирането е насочено 
към родителите, като информираното 
съгласие тук е от особена важност и 
със специфични медицински и меди-
ко-легални фунции [30].   

Заключение
На базата на достъпната литература и 
професионален опит на нашия екип 

(Фиг.7А)

(Фиг.7Б)
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можем да се заключим, че лазерната 
терапия е ефективен и сравнително 
безопасен начин за третиране на ДХ, 
когато е прилагана от квалифицирани 
медицински специалисти. Прави впе-
чатление липсата на единни и унифи-
цирани стандарти и параметри за ра-
бота с лазерните системи. Това прави 
трудно съпоставянето на постигнатите 
резултати от проведените до момента 
клинични проучвания. С оглед на го-
реизложеното е нужно да се проведат 
мултицентрични изследвания, имащи 
за цел изготвянето на единен консен-
сус за лечението на съдовите анома-
лии. 
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Легенда към фигурите:

Фигура 1. Фокален ( локализиран ) 
ДХ
Фигура 2. Сегментен ( дифузен ) ДХ
Фигура 3. Повърхностен ДХ
Фигура 4. Дълбок ДХ
Фигура 5. Смесен ДХ

Фигура 6. Фази на развитие на ДХ: 
(А) Пролиферативна фаза; (Б) Фаза 
на обратно развитие; (В) Фаза на за-
вършено обратно развитие.
Фигура 7.  Лазерно лечение на ДХ: 
(А) преди началото на терапията; (Б) 
3 месеца след 4-та процедура с Long-
pulse 1064 nm Nd: YAG laser.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317

БГ Наука взима участие в Международна научно-приложна конферен-
ция по Информационни технологии (International Conference on Information 
Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на 

100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg 
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Functional recovery of the elbow 
after intraarticular fractures with 
THERA-BAND and FLEX-BAR 
exercises

Ana Nikolova 
Department of orthopedic, traumatology 
and reconstructive surgery, Military 
Medical Academy-Sofia

Резюме

Фрактурите в областта на ла-
кътната става са едни от най-
трудните за лечение и кинези-

терапия травми на горния крайник. 
Ограничението на движенията може 
да доведе до значително намаление 
на работоспособността със сериоз-
ни последствия в социален и профе-
сионален план. Съществуват редица 
противоречия относно това кой е най-
точният метод на лечение и модел на 
възстановяване.
Цел: Да се демонстрира ефективност-
та на еластичното съпротивление като 

ранна кинезитерапевтична методика 
за възстановяване след оперативното 
лечение на вътреставни фрактури в 
областта на лакътната става.  
Материали и методи: Проследени са 
15 пациенти, лекувани оперативно по 
повод на вътреставни фрактури в об-
ластта на лакътната става. Пациенти-
те са преминали ранна следоператив-
на кинезитерапевтичната програма за 
възстановяване с активни упражне-
ния с използване на еластично съпро-
тивление. За контролно проследяванe 
са използвани ъглометрия и мануал-
но-мускулно тестуване (ММТ).  
Резултати: Отчетени са увеличение на 
обема на движение в сагиталната рав-
нина, като флексията достига 121◦, а 
дефицитът в екстензията -19,5◦. В края 
на периода на проследяването дефи-
цитът в мускулната сила е 3 по ММТ 
за мускулите флексори и 3,6 за муску-
лите екстензори.

Изводи: Съвременните средства и ме-

Функционално възстановява-
не на лакътната става след въ-
треставни фарактури чрез уп-
ражнения с THERA-BAND и 
FLEX-BAR 

Автор: Ана Николова 

Катедра ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия, 
Военномедицинска академия - София
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тоди на кинезитерапията дават все по-
големи възможности за бързо възста-
новяване функцията на лакътна става. 
Особено обнадеждаващи са начални-
те резултати, получени след ранното 
прилагане на еластично съпротивле-
ние.  

Ключови думи: кинезитерапия, елас-
тично съпротивление, вътреставни 
фрактури на лакътна става, ъгломе-
трия, мануално-мускулно тестуване.

Abstract
The elbow fractures are among the most 
difficult for treatment and kinesitherapy 
injuries of the upper limb. Restriction 
of movements in this joint may lead to a 
significant reduction of working capacity 
with great social and professional impact. 
There is much controversy on which 
one is the most appropriate method of 
treatment and recovery model.

Materials and methods: Participating 
in the study were 15 patients who had 
intraarticular fractures of the elbow 
treated surgically. Patients have been 
subjected to early postoperative recovery 
program of kinesitherapy with active 
exercises using elastic resistance. 
Goniometry and manual-muscle testing 
(MMT) were used for ongoing follow-up.

Results: An improvement in the range 
of motion in sagittal plane was achieved:  
flexion reached 121°, while deficit in 
extension was of -19.5°. At the final stage 
of the study the reported deficit in muscle 
strength was 3 MMT for flexor muscles 
and 3.6 for extensors muscles.

Conclusion: Contemporary tools and 
methods of kinesitherapy are giving 
now more and more opportunities for 
fast recovery of elbow function. We are 
encouraged by the initial results obtained 
after early implementation of elastic 
resistance.
Keywords: kinesitherapy, elastic 
resistance, intraarticular elbow fractures, 
goniometry, manual-muscle testing.

Въведение
Фрактурите в областта на лакът-
на става са чести - те представляват 
7% от всички фрактури, като 1/3 от тях 
засягат дисталния хумерус, 33% глава-
та и шйката на радиуса и 20% са със 
засягане на олекранона. Други чести 
фрактури са на проксималната улна, 
короноидния израстък и фрактура-
та тип Monteggia [1-3]. Фрактури-
те в лакътната става са едни от най-
трудните за лечение и кинезитерапия 
травми на горния крайник. Ограниче-
нието на движенията може да доведе 
до значително намаление на работос-
пособността, смяна на професията и 
затруднения при редица действия от 
ежедневието. 
Лакътната ставата е изключително 
чувствителна към имобилизация и 
бързо става ригидна. За разлика от ра-
менната  става, в лакътна става дори 
и най-малките несъответствия в став-
ните повърхности водят до загуба на 
движения, а продължителната имоби-
лизация - до контрактури на ставата, 
като екстензията се засяга по-често и 
възстановяването и е по-трудно [4]. 
Това се дължи на принудителната по-
зиция на имобилизация (70◦-90◦) фле-
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ксия. Съществена роля за ограничение 
на движенията имат болката и пови-
шеният мускулен тонус на m.biceps 
brachii и m.triceps brachii [5,6]. Ком-
пенсаторните механизми на дефицита 
в подвижността на лакътния комплекс 
са ограничени и не спомагат за подо-
бряване на функционалните възмож-
ности на засегнатия крайник [7].
Поради изброените анатомични и 
функционални особености на лакът-
ната става, както и поради специфи-
ките в лечението на вътреставните 
фрактури, съществуват доста проти-
воречия по отношение на това кой е 
най-точният метод на лечение и мо-
дел на възстановяване. Съвременните 
средства и методи на кинезитерапията 
дават все по-големи възможности за 
възстановяване функцията.

Цел:
Целта на настоящето изследване е 
да се демонстрира функционалната 
ефективност от кинезитерапевтична-
та програма с използване на еластич-
но съпротивление във фазата на имо-
билизация след оперативно лечение 
на вътреставни фрактури в областта 
на лакътна става.

Материали и методи:
Проследени са 15 пациенти - 9 мъже 
и 6 жени (Фиг. 1),  с фрактура в об-
ластта на лакътна става, лекувани 
оперативно за период от 10 месеца в 
Катедра ортопедия, травматология 
и реконструктивна хирургия при Во-
енномедицинска академия - София. 
Средната възраст на пациентите е 40г. 
(20-50) (Фиг. 2). При всички пациен-

ти, включени в проучването, е извър-
шена кръвна репозиция и метална 
остеосинтеза. Възстановяването на 
пациентите е проследено в периода 
на имобилизация с ригидна ортеза 
в продължение на 30дни. Ортезата 
е сваляна 2 пъти дневно по време на 
кинезитерапевтичните процедури, 
провеждани в клиниката и в домашни 
условия съответно. Кинезитерапев-
тичната програма за възстановяване е 
започната на 7-я постоперативен ден, 
като преди началото й са проведени 
ъглометрия и ММТ. Методиката на ра-
бота включва активни упражнения до 

Фигура 1.  Разпределение на пациентите по 
пол. 

Фигура 2.  Разпределение на пациентите по 
възрастови групи. 
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прага на поносимата болка и криоте-
рапия в началото и края на терапията. 
Броят повторенията за всяко упраж-
нение е 10, изпълнявани в бавен темп. 
За процедурите в домашни условия 
пациентите са обучени внимателно 
относно правилното им изпълнение. 
Специализираната програма включва 
упражнения с еластично съпротивле-
ние с различни вектори, подпомага-
щи движенията на мускулите двига-
тели в лакътния комплекс 
посредством определено 
натоварване за подобрява-
не на мускулната сила. За 
целта е използвана Thera-
Band Flex Bar и Thera-Band 
жълта лента 1,20м  за уве-
личаване обема на движе-
ние (флексия, екстензия и 
проносупинация).

Резултати:
Анализът на данните, по-
лучени от контролните из-
следвания на 7-и, 14-и, 21-и 
и 28-и ден показва увели-
чение на обемът на движе-
ние в сагиталната равнина, 
като до 28-ия ден от кине-
зитерапевтичната програ-
ма флексията достига 121◦, 
а дефицитът в екстензията 
-19,5◦ (Фиг. 3). В края на пе-
риода на проследяване де-
фицитът в мускулната сила 
не е напълно преодолян, 
като на 28-я ден е 3 по ММТ 
за мускулите флексори и 
3,6 за мускулите екстензо-
ри (Фиг. 4).

Дискусия:
Етиологията на посттравматични-
те контрактури на лакътна става се 
свързва основно с безрезултатното не-
оперативно лечение на вътреставните 
фрактури [7]. Те имат сложна патоге-
неза, измененията засягат капсуло-
лигаментния апарат, кости и мускули 
[8].

За последните 20 години значимост-

Фигура 3.  Резултати, получени от 
проведената ъглометрия. 

Фигура 4. Мануално-мускулно тестуване. 
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та на упражненията с еластично съ-
противление  в кинезитерапията на-
растна значително [9,10]. Методът е 
базиран на осигуряването на доста-
тъчно съпротивление, което да сти-
мулира мускулите на клетъчно ниво 
с цел повлияване на мускулните кон-
тракции. Упражненията с еластично 
съпротивление се категоризират съ-
гласно механиката на мускулното съ-
кращение. В хода на рандомизирано 
пилотно проучване Dunkan и Hartigan 
[11] изследват ефекта от упражнения, 
включващи еластично съпротивление 
при хора със заболявания на опор-
но-двигателния апарат, като отчитат 
значително подобрение след извърш-
ването на упражненията. Те стигат до 
извода, че прилагането на метода на-
малява болката, увеличава мускулната 
сила, подобрява обема на движение и 
баланса. Treiber и екип [5] в свое про-
учване относно ползата от еластично-
то съпротивление при пациенти с хро-
нична болка в раменната става отчитат 
значително намаляване на болката за 
период от 3 седмици. В друго проучва-
не Bang и Deyle [6] наблюдават паци-
енти с хронична болка в лумбален дял  
и установяват  намаляване на болката 
за 8 седмици, след като еластичното 
съпротивление е било част от цялост-
ната програма с упражнения.
Що се отнася до ефективността на 
еластичното съпротивление при въ-
треставни фрактури в областта на ла-
кътна става в ранния постоперативен 
период, към настоящия момент в про-
учената българска и чуждестранна  
литература липсват клинични изслед-
вания по темата. Това прави невъз-

можно сравняването на получените 
от нас резултати с други такива и об-
съждането им на база съпоставка. Ме-
тодите за оценка от нашите изследва-
ния показаха много добри резултати 
за периода на проучването и ни дават 
основание да считаме, че упражнени-
ята с еластично съпротивление могат 
да се прилагат ефективно, както в ран-
ния така и в късния следоперативен 
период. Разнообразието и лесното им  
изпълнение в домашни условия е пре-
димство пред останалите методи. Ос-
вен това при тях не се провокира болка, 
постоперативния оток се повлиява по-
бързо, като пациентите възстановяват 
функционалните си възможности за 
по-кратки периоди, което е основен 
фактор за възвръщане към ежеднев-
ните дейности, работа, спорт, хоби. Не 
на последно място по значение, това е 
един финансово достъпен метод. Фун-
даментална предпоставка за постига-
нето на добри резултати обаче, подоб-
но на други области в медицината [12], 
и тук е правилният подбор на пациен-
тите и акуратното им информиране и 
инструктиране относно естеството на 
възстановителната програма, нейните 
преимства и възможности[13]. 

Изводи:
В настоящото проучване демонстри-
рахме нашия начален опит с прила-
гането на еластичното съпротивление 
като метод на ранна следоперативна 
кинезитерапия, като доказахме ефек-
тивността му при предотвратяването 
на бързо настъпващия  ригидитет в 
ставата. Необходими са по-нататъчни 
проучвания с цел стандартизиране на 
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кинезитерапевтичната програма. 
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През 1957г. британското изда-
телство Pitman Publishing Ltd. 
публикува за първи път една 

книга, станала толкова емблематична 
за медицината по света, че само ня-
колко години по-късно – през 1964г. е 
преиздадена отново. Книгата е на по-
томствения лекар от унгарски произ-
ход Майкъл Балинт и се нарича „Ле-
карят, неговият пациент и болестта”.  
Майкъл Балинт се дипломира като 
лекар, но след първоначалните си ин-
тереси в областта на биохимията, ста-
ва ученик на Шандор Ференци – един 
от първите последователи на Зигмунд 
Фройд, като по-късно ще стане един 
от най-известните терапевти и препо-
даватели в клиниката Тависток в Лон-
дон, която е световноизвестен център 
за обучение на психоаналитици и до 
днес. Какво толкова има в една книга, 
която дори не касае медицината, би 
попитал всеки лекар и как тя повлия-
ва така значимо преподаването на ме-
дицина по света? Ако трябва да се от-
говори с едно изречение, това е идеята 
на Балинт за „лекаря като лекарство” 
/”the drug doctor”/ или казано по друг 

начин -  интересът му към изследване-
то на взаимоотношението лекар-па-
циент, което той счита не само за ос-
новата на терапевтичната практика, а 
и за инструмент в пълноценното по-
стигане на терапевтичните цели.
Лекарите не винаги имат време да 
слушат в дълбочина пациентите си и 
това е разбираемо. Работата им не е да 
ги разбират, а да ги спасяват. Видно е 
също, че „слушането” няма да спаси 
пациента на масата така, както ще го 
спасят знанията, уменията и ръцете на 
хирурга, бързината и обучеността на 
екипа. И все пак, когато двама души 
се срещат и общуват, се случват много 
неща, като голяма част от тях остават 
незабелязани. Ако тези хора са лекар 
и пациент обаче, всичко, което иначе 
можем да подминем, защото в еже-
дневието то рискува просто спречква-
не, конфликт, любовно разочарование 
или пропуснато повишение, има зна-
чение. Защото касае човешки живот. 
И човешко страдание.
 „Лекарят, неговият пациент и болес-
тта” описва опита от водените от Ба-
линт от 1936г. групи с лекари, в кои-

Лекарят, пациентът и 
болестта или когато ду-
мите лекуват

Автор: Велислава Донкина

Център за психично здраве и превенция, Военномедицинска академия – София
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то той се опитва към обсъждането на 
случаи да включи психоаналитичното 
разбиране в практикуването на лекар-
ската професия. Този подход е насо-
чен към изследване на взаимоотноше-
нието между лекар и пациент и към 
възможността терапевтът да разбере 
по-дълбоко и да използва по-добре 
сложната динамика на връзката, която 
се изгражда между него и пациента. С 
други думи, целта на работата на тези 
групи е да се помогнат  лекарите да бъ-
дат чувствителни към психологичните 
аспекти на проблемите на пациентите, 
както и да си дават сметка за трудно-
стите, които самите те срещат с тях / 
пренос и контрапренос / - какво озна-
чава тази връзка и какви са причините 
понякога тя да е неудовлетворителна. 
Защо понякога при коректно лечение 
даден пациент се влошава. Защо поня-
кога изглежда, че всичко, което паци-
ентът прави, е сякаш само и само, за 
да докаже на лекаря си, че той е безпо-
мощен и че не може да го излекува. И 
защо това ядосва лекаря толкова мно-
го. Целта на тези групи не е да учат ле-
карите как да лекуват пациентите си, 
а да оптимизират личностовия им ре-
сурс да усещат какво се случва между 
тях и пациента, какво означават един 
за друг и какви чувства предизвикват 
един в друг. В никой учебник, ще на-
пише Балинт, няма упътване за доза-
та, в която лекарят да предписва себе 
си, формата, терапевтичните и под-
държащи дози, страничните и риско-
ви ефекти, което е неразбираемо, след 
като се оказва, че най-често използва-
ният медикамент е самият лекар. Ако 
се изследва този въпрос, би могло да 

се достигне и до отговора на това защо 
толкова често, независимо от сериоз-
ните и добронамерени усилия на лекар 
и пациент, взаимоотношението между 
тях остава незадоволително, неудачно 
и дори болезнено. Днес Балинтовите 
групи са част от обучението по меди-
цина навсякъде в Европа. Разбира се, 
не и в България, където младите ме-
дици слушат единствено „Медицин-
ска психология” – и то не задължи-
телно, която се занимава с описание 
на измененията в психичното функ-
циониране на хронично болни паци-
енти. В предговора към българското 
издание на книгата, станала достъп-
на у нас едва 40 години след първото 
й издаване, д-р В. Христова и д-р Хр. 
Хинков пишат: „Бурното развитие на 
медицинската наука през последните 
десетилетия ни затрупва с огромно ко-
личество нови факти. За лекаря става 
невъзможно да бъде достатъчно добър 
в своята все по-тясна специалност и 
едновременно да удържа цялостното 
си възприятие за боледуващия човек. 
Морето от съвременни знания, в която 
и да е област, става непосилно за от-
делния лекар. Съществува тенденция 
той да се ангажира все повече с даден 
орган или система от боледуващия 
организъм и макар да звучи парадок-
сално, „дехуманизираща” тясна спе-
циализация като че ли се превръща в 
неизбежно и необходимо зло. Болнич-
ната медицина се насища с най-съвре-
менни технологии и последни научни 
достижения, за да отговори на нови и 
нови предизвикателства на съвремен-
ния свят. Заедно със задълбочаване 
на своята ефективност, тя става все 
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по-скъпа, което означава и по-малко 
достъпна. Получава се така, че един 
тесен специалист е всемогъщ в своята 
област, но може да се окаже напълно 
безпомощен при среща с „баналните” 
болести на общата практика.”
В същото време днес цял клъстър про-
грами за обучение, финансирани от 
европейски проекти, се крепят на иде-
ята за развиването на социални ком-
петенции, т.нар. soft skills, касаещи 
умения, които се оказват ключови за 
реализацията ни в професионалния и 
личен живот, но които не се препода-
ват в нито един университет – общува-
нето, работата в екип, проактивност-
та, сътрудничеството, решаването на 
проблеми, издръжливостта на стрес, 
планиране и организиране, управле-
ние на хора, ефективността и иници-
ативността. Корпорациите създават 
цели отдели и наемат консултантски 
фирми, които провеждат обучения 
на служителите им. Бихме могли да 
си кажем, че всичко е бизнес. Извед-
нъж  обаче изненадващо се оказва, 
че според NEW ENGLAND JOURNAL 
of MEDICINE, цитиращ влизащата в 
сила от 2015г. промяна в новия Medical 
College Admission Test (MCAT) в Съе-
динените щати, предиктор за това как 
да се създаде по-добър лекар се счита 
вече не това, което той знае или ще 
научи – така или иначе, а това колко 
чувствителен може да бъде той към 
типа човек, който седи срещу него. Из-
глежда зашеметяващо. И странно. Из-
глежда новаторско. Докато не се сетим 
за Балинт и книгата му от 1957г.
А дали Балинт е бил първият, кой-
то го е открил? Да се върнем малко 

по-назад. Медицината води своето 
начало  от  религиозните храмове. В 
древността това са местата, където се 
лекуват пациенти, а в терапевтичния 
план на това лечение са включени съ-
ногадания на сънуваното от пациента 
и задължително присъствие на мис-
териалните драми или комедийните 
шествия – понеже същите тези свети-
лища-лечебници са център на праз-
ненствата в чест на бога – както и да е 
наричан той в различните митологии 
- на изкуствата. С други думи медици-
ната, изкуствата и съногаданията са се 
родили на едно и също място. 
В Елада театри се строяли обикновено 
до храмовете на бог Асклепий / рим-
ският Ескулап/, син на бог Аполон, 
считан за покровител на медицината. 
Тези храмове били същевременно и 
“болниците” / напр. прочутият театър 
в Епидавър /, в които хората идвали 
и оставали по-дълго на лечение. Така 
болните имали възможност да наблю-
дават античните трагедии. Считали, 
че театърът им влияе оздравително. 
Освен лекарствата, които получавали, 
болните разговаряли с лечителите – 
първоначално свещенослужители и 
жреци на бога, споделяли сънищата 
си и те им били тълкувани, като това 
тълкувание било взимано предвид в 
лечението. Съногаданията така се раз-
вили, че в последствие се превърнали 
в наука – онирокритика или ониро-
мантика. През І – ІІ сл. Хр. се появява 
едно типично научно от гледна точка 
на античността произведение – „Съ-
ногадания” на Артемидор от Далдида 
- или Далдиански. В него той прави 
цяла система и постулира научен пох-
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ват, който би следвало да се спазва при 
тълкуването на сънищата, като посоч-
ва множество критерии, които трябва 
да се взимат предвид при тълкуване-
то – професията, полът, навиците, 
общественото положение, наличието 
или липсата на деца, богатството или 
бедността и т.н. Той също така разли-
чава „сънища”, които са отражение на 
реалността в съзнанието и са предиз-
викани от силни душевни вълнения 
или пък от обстановката, в която спи 
сънуващият – и „съновидения”, кои-
то биха могли да подскажат бъдеще-
то. В това произведение се казва, че 
в крайна сметка сънищата зависят от 
процесите, протичащи в съзнанието и 
душата на пациента. Векове по-късно, 
през 1895г. един виенски лекар, кой-
то добре познавал античните текстове 
и античната история, се превръща в 
размирния родоначалник на психоа-
нализата като публикува „Студии вър-
ху хистерията” – първото официално 
съвременно свидетелство за допуска-
нето на причина за телесната симпто-
матика, намираща се отвъд тялото, а 
когато  само 5 години по-късно пуб-
ликува своето „Тълкуване на сънища-
та” / 1900 / , не само ще впише в биб-
лиографията към този труд името на 
Артемидор, но и ще се позове в голя-
ма степен на неговата класификация. 
Т.нар. „хистерични” симптоми са оп-
исани обаче още в едни от най-древ-
ните оцелели медицински документи, 
напр. папирусът на Кахун, датиран ок. 
1900г. пр. Хр.
Да пропътуваме обратно във времето 
горе-долу толкова години след Хри-
ста. След като векове след векове ме-

дицината достига чудеса, немислими 
преди, свързани със спасяването, под-
държането и подобряването на жи-
вота – нима не е чудо присаждането 
на сърце?; след векове на парциали-
зация, спецификация и сегментация, 
водеща към опита за съвършенство, 
хиляди години по-късно ще се върнем 
към нещо, което винаги сме знаели. 
Противоречиво на пръв поглед и раз-
бираемо на втори, науката изглежда 
едно непрекъснато откриване на това, 
което сме забравили.
Ще кажете – и защо му е на един ле-
кар да знае всичко това? След толкова 
много приказки, един кратък отговор: 
защото понякога лекарството е самият 
той. Защото и най-прецизната и точна 
диагноза, и най-брилянтното лечение 
може да се провали по същия начин, 
по който след блестящата операция, 
която сте направили, пациентът може 
да не оцелее, ако не го гледат добре в 
реанимация, ако няма над него някой, 
който да отчете показателите на това, 
което се случва и да даде адекватната 
грижа. По същия начин, по който чо-
век, който Ви обича, може да се опи-
та да Ви каже нещо, което смята за 
важно и вместо да Ви предпази, да се 
скарате, ако не успее да го каже така, 
че да го чуете. Защото преди в хиля-
дите спънки в живота медицината да 
стане работа, научна кариера, извор 
на радости и мъки, и ежедневие, тя е 
била – и всъщност винаги ще остане  
-  дълбокото и искрено желание да се 
лекуват хора. И да се помага. И защо-
то така, както здравето е нещо повече 
от отсъствие на болест, така и лекарят 
е нещо много повече от някой, който 
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изписва лекарства.
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Част четвърта
 
4.1. Подготовка на Русия за 
сключване на предварителен ми-
рен договор
 
Когато в първите дни на януари 1878 
г. в Петербург се получили известията 
за блестящите победи на руските вой-
ски и превземането на Одрин, а също 
и сведенията на граф Шувалов, изпра-
тени от Лондон, че Англия може да се 
намеси в спора между Русия и Турция, 
руското правителство решило да на-
прави изменения в замисления в Пор-
дим предварителен план за сключва-
не на мир с Портата. На 9/21 януари 
в своя кабинет Александър II съобщил 
на Игнатиев, че споделял мнението 
на Горчаков и Милютин, които също 
присъствали, незабавно да отпътува за 
главната квартира на Николай Нико-
лаевич, понеже се опасявали, че могат 
да се случат недоразумения и да се на-
правят непоправими грешки при пре-
говорите с турските пълномощници, 
които вече се явили при предните руски 

части и се отправили към Казанлък. 
 
Игнатиев предложил като по-добро 
решение да се продължи работата на 
Цариградската конференция, от която 
участниците в нея нямали право да се 
откажат. А по време на конференцията 
от другите европейски държави били 
направени и приети доста изгодни за 
Русия предложения. В хода на рабо-
тата той щял да използва някой удо-
бен момент (например, ако някой от 
присъстващите представители рече, 
че работата им протича под дулата на 
руските топове и щикове) да предло-
жи заседанията на конференцията да 
бъдат пренесени в Одеса или Севасто-
пол. Тогава ръководството й щял да 
поеме канцлерът Горчаков, а Игнати-
ев ще стане негов помощник. Така мо-
жело да бъде избегнато насрочването 
на международен конгрес, както се оч-
ертавало.
  
Горчаков обаче отхвърлил тази идея 
и заявил, че Игнатиев трябвало да 
води преговори с турците изключи-

ИСТОРИЯ
Пътят до Сан Стефано и 
прелиминарния мирен договор
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телно в главната квартира. Канцлерът 
твърдял, че не бивало да се страхуват 
от конференция, свикана в Европа за 
обсъждане на въпросите, имащи меж-
дународно значение, тъй като бил 
уверен в съдействието на Бисмарк и 
Андраши. И всичко, което бъдело до-
говорено между Русия и Турция, ня-
мало да бъде подложено на някакво 
сериозно изменение. Руският канцлер 
държал да се започнат непосредстве-
ни преговори с Турция по принципите 
на мирния договор, като впоследствие 
се постигне в съгласие с Европа мир-
но разрешаване на Източния въпрос. 
 
На 10/22 януари на съвещание меж-
ду императора, канцлера и военния 
министър било решено, че с турците 
ще бъде сключен предварителен мир, 
който според Горчаков със съдействи-
ето на Бисмарк и Андраши много лес-
но можел да постигне европейско одо-
брение на една конференция, свикана 
в Баден-Баден или дори в Петербург, 
в която да вземат участие премиерите 
на Великите сили.
 
Преди да замине за Одрин Игнати-
ев поискал от императора да състави 
предварително, макар и набързо, под-
робен проект за бъдещия мирен дого-
вор и той да бъде одобрен. „В името 
на успеха на делото и за опазване ин-
тересите, които са ми поверени – за-
явил дипломатът на императора – е 
необходимо да Ви представя проект 
за договор, който след разглеждането 
му тук във височайшето присъствие на 
канцлера, неговия заместник и него-
вите съветници, би послужил като ин-

струкция и би предотвратил напраз-
ната и затруднителна днес преписка 
между нас по време на преговорите с 
турците.” Допълнително в записките 
си Игнатиев признава, че държал да 
има одобрен предварителен договор, 
защото се опасявал от недоразумения, 
затруднения и интриги от страна на 
Министерството на външните дела. 
 
Александър II одобрил това предло-
жение, но изразил съмнение, че за 
краткото време от два дена Игнатиев 
ще успее да изготви подробен проект. 
Последният обаче, обещал да спази 
срока и изложил накратко основите на 
два възможни варианта на проекта за 
договор. Единият бил по-радикален, с 
включване на „пълна независимост на 
голяма България”, с присъединяване 
на остров Крит, част от Епир и Теса-
лия към Гърция, с разпростиране на 
Сърбия и Черна гора в Стара Сърбия, с 
включване в техните предели на При-
зрен и Ипек, а също и най-изгодното 
решение на въпроса с Проливите, като 
се предоставят на Русия равни права с 
Турция в качеството й на крайбрежна 
държава спрямо Проливите. Другият 
проект бил по-умерен и на практика 
той бил осъществен в Сан Стефано. 
Императорът отхвърлил първия вари-
ант като казал, че смята основите на 
втория за достатъчни при съществува-
щите обстоятелства. Първият вариант 
на договора бил неосъществим, тъй 
като Европа нямала да признае пред-
ложените условия.
 
Игнатиев още докато пребивавал в 
Пордим, бил нахвърлил проект за до-
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говор. Преди да го редактира оконча-
телно, на 4/16 януари предал на Гор-
чаков докладна записка със заглавие 
„Въпроси за разрешаване”, съдържа-
ща 15 въпроса и предложения, чиито 
отговори, отхвърляне или съгласие 
трябвало да оформят главните прин-
ципи на предстоящите му диплома-
тически действия. Въпросите се от-
насяли до възможните затруднения, 
които можело да възникнат при и 
след сключването на договора с Пор-
тата. Те показвали още, че новоназ-
наченият пълномощник се грижел не 
само за интересите на българите, но и 
за осигуряване на руските интереси в 
Румъния и на Балканския полуостров, 
задоволявайки също румънците и от-
части гърците на остров Крит, увели-
чавайки достатъчно Черна гора и Сър-
бия, за да попречи на Австро-Унгария 
да заеме положението, което успяла 
да си спечели по-късно след Берлин-
ския конгрес.
 
Подреждането на точките в записка-
та явно е било по реда, по който те са 
възникнали в съзнанието на автора на 
документа. Несъмнено най-важна от 
тях била т. 3. В нея Игнатиев задавал 
въпроса: „Нужно ли е да се сключва 
договор или само предварителни ус-
ловия за мир?” И предлагал едновре-
менно с подписването на договорите с 
Портата да се състави специален про-
токол, който да съдържа членовете, 
които засягали изменението на меж-
дународните договори от 1856 и 1871 
г. и трябвало да бъдат одобрени от Ве-
ликите сили. Имало въпрос трябва ли 
Солун и Одрин да се включат в състава 

на България и трябва ли да се опреде-
ли продължителността на окупация-
та? Предлагало се в договора да бъдат 
определени точно положението и пра-
вата на руския комисар в България.
 
Горчаков дал писмените си отговори 
ден преди да бъде разгледан проекта 
за договор на Игнатиев. Наложило се 
последният да направи окончателната 
редакция в рамките само на едно де-
нонощие.
 
Канцлерът бил отбелязал в отговори-
те си, че „това, което би могло да бъде 
сключено в Одеса или в Севастопол, 
не може да бъде друго освен предвари-
телни мирни условия.” Когато Игна-
тиев правел окончателната редакция 
на проектодоговора, вече било офи-
циално решено, че той ще бъде пред-
варителен. Вероятно това е било уго-
ворено между императора и канцлера 
даже преди да бъде извикан Игнатиев. 
За да се избегнели протестите на каби-
нетите срещу сключването на мир не-
посредствено между Русия и Портата, 
Горчаков предлагал преговорите да се 
ограничат със сключването на обикно-
вен протокол, в който да са изложени 
договорните условия на двете воюва-
щи страни. По такъв начин било въз-
можно да се избегне трудното догова-
ряне на условията, които нарушават 
статуквото, установено с договорите 
от 1856 и 1871 г.
 
Според Игнатиев последното реше-
ние се оказало много негативно. Вмес-
то, както той предлагал, да се съста-
ви отделен протокол за въпросите, 
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които засягали международните спо-
разумения и той да бъде представен 
за одобрение от европейските сили, 
на Берлинския конгрес за утвър-
ждаване бил представен целия дого-
вор, сключен между Русия и Турция. 

Одрин не можел да бъде включен в 
България, смятал Горчаков. Държа-
вите щели да се възпротивят, тъй като 
поради близостта на града до турска-
та столица се създавала постоянна за-
плаха за нея. На база на становището 
на лорд Солсбъри, поддържано на Ца-
риградската конференция, можело да 
се направи опит Солун да се включи в 
България. Но при съпротива от стра-
на на турците, трябвало да се отстъпи. 
Статутът на руския комисар в Бълга-
рия и определянето на неговите пъл-
номощия трябвало да бъдат уточнени 
на място. Желателно било да се опре-
дели приблизителен срок за преби-
ваване на руските войски в България, 
за да се избегнат опасенията за при-
съединяване на България към Русия. 

Констатацията на Игнатиев била, че 
всички възражения на Горчаков към 
неговите предложения клонели в за-
щита на интересите на Австро-Унгария 
и във вреда на Русия и на славяните. 

„Минималният” проект бил разгле-
дан на 12/24 януари на съвещание, в 
което участвали Александър II, канц-
лерът Горчаков и неговия помощник 
Жомини, военният министър Милю-
тин, зам. министърът му Н. Гирс и 
държавният секретар С. Хамбургер. 
Игнатиев прочел проекта и дал обяс-

нение по всичките 13 точки. Само 
една от тях претърпяла известни ре-
дакционни промени. Всичко остана-
ло било одобрено. Приетият проект 
трябвало да служи на пълномощника 
Игнатиев като инструкция при прего-
ворите за сключване на предварите-
лен мирен договор с Високата порта. 

Княз Горчаков заявил, че намира ис-
канията за толкова умерени, че не 
очаквал да се срещнат затруднения 
при приемането на договора от ев-
ропейските държави в този му вид. 
Игнатиев добавил: „От вашите уста 
– в божиите уши.” На следващия ден 
той заминал за главната квартира на 
Действащата армия, за да прегова-
ря. Пътят му минавал през Букурещ, 
където трябвало да уреди въпроса с 
предаването на Бесарабия на Русия. 

Преди да пристъпи към конкретните 
преговори Игнатиев бил наясно, че 
работата му ще бъде трудна, тъй като 
вече били направени съществени ди-
пломатически пропуски. Договорки-
те, които били направени с Англия, 
задължавали Русия да не влиза в Ца-
риград и да не окупира полуостров 
Галиполи. Срещу това не се предос-
тавяла никаква изгода, даже нямало 
обещание, че английското правител-
ство няма да се меси в мирното спо-
разумение между воюващите страни. 

Договорът с Австро-Унгария бил не-
удачно и неясно редактиран и връз-
вал ръцете на руското правителство, 
особено по отношение на Сърбия и 
Черна гора. На Австрия била предос-
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тавена възможността без усилия и без 
загуби да извлече несравнимо по-го-
леми материални и морални изгоди, 
отколкото Русия. От нейната поли-
тика пострадали най-вече славяните. 

За съществуването на Будапещенска-
та конвенция от януари 1877 г. Игна-
тиев разбрал, едва когато трябвало 
да замине за действащата армия през 
януари 1878 г. Тогава от ген. Обру-
чев получил копие на картата, която 
била приложена към руско-австрий-
ския договор и се заинтересувал за 
неговото съдържание. То обаче му 
било предоставено да го прочете, едва 
след като се оплакал на императора. 

Мирните преговори с Румъния били 
затруднени от незадоволителната кон-
венция с нея, сключена едва по време 
на войната. Княз Горчаков пък, заедно 
със своя помощник Жомини прекара-
ли шест месеца в Букурещ, без въобще 
да се погрижат за уреждането на въпро-
са с връщането на Бесарабия на Русия. 

Прибавили се и трудности в отно-
шенията на Русия със съюзниците 
й — в Сърбия не били доволни от те-
риториалните придобивки, които й 
се осигурявали с основите на мира, 
а в Румъния не били съгласни с въз-
връщането на Южна Бесарабия към 
Русия, независимо че в замяна на 
това им се давала Северна Добруджа. 

Неблагоприятно условие при воде-
нето на преговорите за мир било об-
стоятелството, че руските войски не 
успели да освободят всички терито-

рии, които се предвиждало да бъдат 
включени в границите на българско-
то княжество, като Македония и Ро-
допите. Там се укрепили голяма част 
от мюсюлманските бегълци от Север-
на и Южна България, които започ-
нали да се организират за съпротива. 

Още преди да пристигне в Одрин на 
Игнатиев се наложило да направи ко-
рекция в дадените му указания. На 
18/30 януари Горчаков го уведомил в 
Букурещ, че Андраши бил против се-
паративното подписване на мир само 
между Русия и Турция и настоявал за 
свикване на европейска конференция, 
която да утвърди окончателния мир. 
Канцлерът отговорил, че преговори-
те, които щели да се състоят, са само 
предварителни. Щом примирието бъ-
дело сключено, но само при условие, 
че Портата приеме предварителните 
принципни мирни условия, Русия ня-
мала да възразява срещу постигане на 
европейско споразумение. От Австрия 
зависело да предложи на великите 
държави конференция на министри-
те на външните работи или някакъв 
друг начин за постигане на съгласие. 

Накрая на телеграмата Горчаков по-
сочвал на Игнатиев: „Във Вашите 
предварителни условия на договора 
не включвайте въпроса за Проливите, 
като въпрос изключително и очевид-
но европейски.” Така проектът, който 
пълномощникът носел от Петербург, 
бил изменен още преди да започнат 
преговорите. На тях било забранено 
да се засяга условието, което според 
Игнатиев имало първостепенно значе-
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ние за Русия в морско, търговско, ико-
номическо и политическо значение. 

На 27 януари/8 февруари Игнатиев 
пристигнал в Одрин. Той упрекнал 
главнокомандуващия, че е избързал 
с подписването на примирието и по 
този начин е осуетена възможността 
Русия да има по-добри позиции в пре-
говорите. Всъщност за бързото сключ-
ване на примирие, както обяснил Н. 
Николаевич, настоявали княз Горча-
ков от Петербург и граф Шувалов от 
Лондон, повлияни от опасенията, че 
появяването на руски войски до Ца-
риград може да предизвика нова вой-
на, този път с Англия. Руската армия 
нямало да издържи на продължаване 
на конфликта, тъй като била уморена 
и окъсана, без обувки. Снабдяването с 
храна, облекло и муниции било вло-
шено поради отдалечаването от из-
ходните бази, а и артилерията била 
изостанала в тила. Наличните батареи 
били в намален оръдеен състав и не 
били снабдени с достатъчно снаряди, 
пехотата изразходвала патроните си. 

Игнатиев повдигнал въпросът, защо 
след като императорът е изпратил на-
реждане да не се спират настъпател-
ните действия на войската, това не е 
изпълнено. Главнокомандващият от-
говорил, че получил късно телеграма-
та, а той бил дал вече дума и не можел 
да се отметне. Решил и да даде почив-
ка на войската да си отдъхне и арти-
лерията да догони пехотните части. 

Действително въпросната телеграмата 
е получена на 17/29 януари, а прими-

рието е подписано на 19/31. Въпросът 
обаче, дали ако руската войска беше 
продължила напред и заемеше висо-
чините на Босфора, не позволявайки 
на английския флот да влезе по-късно 
в него под заплахата на оръдията, съ-
битията с подписването на мира щяха 
да вземат друга посока, стои открит. 
 
Един бележка на Газенкампф в него-
вия дневник показва, че и Александър 
II е държал да не се спира напредва-
нето на войските, докато не се по-
дпише примирието. На 20 януари/1 
февруари в главната квартира се по-
лучило писмо от императора, в което 
той изрично питал Николай Нико-
лаевич: „Ти получи ли моята шифро-
вана телеграма от 12 януари?” Се-
кретарят на главнокомандващият е 
направил следния коментар: „От тази 
[нова] телеграма е видно какво зна-
чение придава господарят на своята 
заповед, дадена в телеграмата от 12 
януари, получена тук едва на 17-ти.” 

4.2 Английският флот влиза в 
Мраморно море

В Лондон, Виена и Берлин седмица 
след подписване на примирието меж-
ду Русия и Турция не знаели какво е 
точно неговото съдържание. Посланик 
Лейърд, който не разбрал, че руската 
армия се придвижва, за да се изпълнят 
условията на примирието и се заемат 
позициите, очертани от демаркацион-
ната линия, телеграфирал на 23 яну-
ари/4 февруари в Лондон, че русите 
напредват от всички страни въпреки 
примирието. На 25 януари/6 февру-
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ари възбудата нараснала още повече, 
след като телеграмите от Цариград за-
почнали да пристигат в английската 
столица не директно, а през Бомбай. 

Кралица Виктория в дневника си за 
този ден е записала: „Телеграфът с Ев-
ропа е прекъснат, с изключение през 
Бомбай. Положението е много теж-
ко. Руснаците с всички сили обсаж-
дат линиите към Цариград и Галипо-
ли… Голяма възбуда. Втора телеграма 
пристигна, че турците са отстъпили 
и Цариград е обсаден.” Не е ясно от-
къде са получени тези съобщения, ве-
роятно пак от посланика в Цариград. 

Разтревожени от телеграмите и слухо-
вете, английските депутати с голямо 
мнозинство на 27 януари/8 февруа-
ри гласували правителственото пред-
ложение за финансов кредит на вой-
ската. Ставало дума на английското 
правителство да се предостави сума 
от 6 млн. лири извън обикновените 
кредити, гласувани от парламента, за 
покриване на разноските, които мо-
гат да бъдат направени през годината, 
завършваща на 31 март 1878 г., за за-
силване ефективността на морските и 
военните сили по време на кризата, по-
родена от войната между Русия и Тур-
ция. За решението допринесло и съоб-
щението на Дарби, че правителството 
дало инструкции на английския флот 
да влезе в Дарданелите и отпътува 
към Босфора и Цариград. Това няма-
ло да бъде враждебна демонстрация 
против Русия, а щяло да е единствено 
с цел защита на живота на английски-
те поданици, живеещи в турската сто-

лица, при възникване на безредици. 

На 28 януари/9 февруари била дадена 
заповед на адмирал Хорнби да поте-
гли с ескадрата си към Цариград. На 
Лейърд било наредено да поиска от 
Портата да даде незабавно съответ-
ните заповеди за пропускане на кора-
бите, а ако е необходимо да се снабди 
с нов ферман. Дарби, заявявайки в 
палтата на лордовете за необходи-
мостта да се изпратят английски ко-
раби към турската столица, обяснил, 
че флотът ще влезе в Дарданелите по 
силата на фермана, получен от Пор-
тата преди известно време. Целта на 
изпращането на корабите била про-
диктувана от желанието да се запазят 
живота и безопасността на англий-
ските поданици в случай на безреди-
ци, които могат да настъпят от бли-
зостта на руските войски до турската 
столица. За този свой акт кабинетът 
в Лондон информирал Портата и си-
лите-гаранти в това число и Русия. 

Това решение всъщност било компро-
мисно, защото кралицата искала Ан-
глия да се намеси във войната. Както 
се изразил съмишленикът й Бийкън-
сфийлд: поне едно военно отделение 
да слезе на Галиполи. На Виктория 
той се оправдал, че не можал да убе-
ди кабинета да приеме нейното пред-
ложение, тъй като вече били получе-
ни условията на примирието и от тях 
се виждало, че руснаците нямало да 
окупират Цариград. А съгласно реше-
нието от 9/21 юли 1877 г. кралицата 
можела да бъде посъветвана да обяви 
война, ако руските войски окупират 
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Цариград и не се изтеглят своевре-
менно от него. Идеята за опазване на 
живота на британците и имуществото 
им била възприета от министрите и те 
я подкрепили.
 

 Първият опит на английската ескадра 
да влезе в Дарданелите бил неудачен. 
Шест английски броненосеца – Алек-
сандра, Темерер, Суифтшуър, Ахилес, 
Руби и Саламис - след получаване на 
заповедта незабавно се отправили към 
Дарданелите и още същия ден били 
пред входа на пролива. От коменданта 
бил поискан свободен пропуск, но той 
отговорил, че няма такава инструк-
ция и не може да пропусне ескадрата. 

Поради което корабите се върнали в 
залива Безика и останали да чакат ре-
шение на възникналото затруднение. 
 
Сервер паша, като външен министър, 
на 29 януари/10 февруари информи-

рал Николай Николаевич за англий-
ската инициатива с ескадрата и за 
инцидента с нея, станал на входа на 
Дарданелите, заявявайки, че Портата 
не е давала съгласие за влизането на 
корабите в пролива. Турция не се нуж-
даела от външна помощ, за да осигу-
ри безопасността в столицата и затова 
щяла да настоява пред британското 
правителство да отмени решението 
си. От своя страна главнокомандва-
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щият благодарил за информацията и 
одобрил действията на турските вла-
сти. Добавил, че ако има опасност за 
християните и руските поданици, той 
считал за свое задължение да вземе 
необходимите мерки. Според него не-
регламентираната поява на чуждес-
транна сила в столицата щяло да при-
теснява Портата и можело да повлияе 
на преговорите. За това уведомил ру-
ския император, че при необходимост 
ще предприеме съответните мерки за 
гарантиране на безопасното протича-
не на преговорите.
 
Същият ден, държавният канцлер 
Горчаков уведомил руските послани-
ци към дворовете на великите дър-
жави за инициативата на британско-
то правителство да изпрати кораби 
за защита на поданиците си в Цари-
град. Добавил, че някои други държа-
ви били предприели същата мярка по 
отношение на своите поданици. Тези 
обстоятелства задължавали и руското 
правителство от своя страна да пред-
приеме мерки за покровителство на 
всички християни и имуществото им, 
които могат за бъдат застрашени. За 
постигането на тази цел се предвиж-
дало влизане на руски военни части в 
Цариград.
 
Александър II на 30 януари/11 февру-
ари в телеграма до султана вежливо 
му заявил, че щом Великобритания е 
решила да се възползва от фермана, 
получен по-рано, за да въведе част от 
флотата си в Босфора за защита на жи-
вота и безопасността на своите пода-
ници, а и други държави са възприели 

тази мярка със същата цел, то той, им-
ператорът, бил длъжен от своя страна 
също да предприеме мерки за влизане 
на част от руските войски в Цариград, 
за опазване на живота и собственост-
та на всички християни, които биха 
могли да бъдат застрашени. Ако бъ-
дел принуден да предприеме такава 
мярка, това щяло да бъде единстве-
но с миролюбивата цел да се поддър-
жа редът. Затова мярката не бивало 
да се възприема, че е в противоречие 
с намеренията на Негово величест-
во султана, уверявал Александър II. 

Султанът отговорил, че английски-
ят флот вече се бил отдалечил, защо-
то му било напомнено, че влизането 
му противоречи на договорите. Той 
поел задължения пред руските пълно-
мощници (главнокомандващия) да се 
възстанови мира. Всички народи под 
скиптъра на султана имали еднакво 
право на защита и живеели при пъл-
на безопасност, заявил Абдул Хамид 
II. При това положение той не счи-
тал, че има основание за изпълнение 
на упоменатата от императора мярка. 

Получил телеграмата на следващия 
ден, императорът реагирал веднага, 
като потвърдил намерението си. Бил 
получил от английското правител-
ство съобщение, че въпреки отказа да 
бъде издаден ферман, част от англий-
ската флота все пак щяла да влезе в 
Босфора, за да запази живота и иму-
ществото на британските поданици. 
Александър II отново декларирал, че 
ако английската ескадра влезе в Бос-
фора, той няма да се поколебае да за-
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повяда на част от руските войски да 
влязат временно в Цариград. Султа-
нът имал чувството за собствено дос-
тойнство и не можел да не съзнава, 
че ако влизането на английските ко-
раби се осъществи, той, императорът, 
не можел да действа по друг начин. 

Същият ден Александър II изпратил до 
Одрин телеграма, в която уведомявал 
за полученото официално съобщение 
от Лондон, относно изпращането на 
ескадрата към Цариград. И възложил 
на Н. Николаевич да се споразумее с 
турските пълномощници за влизане 
на руски войски в Цариград със съща-
та цел, каквато и англичаните. Препо-
ръчвало се това да стане с дружелюбен 
тон, но ако пълномощниците се въз-
противят, трябвало да има готовност за 
завземане на Цариград дори със сила. 
Главнокомандващият трябвало сам да 
прецени и определи времето за изпъл-
нението и числеността на войските, 
като се има предвид пълното евакуира-
не на турците от дунавските крепости. 

На 30 януари/11 февруари импера-
торът изпратил нови инструкции до 
Одрин. В тях се посочвало, че влиза-
нето на английската ескадра в Бос-
фора сваляло от Русия предишните 
задължения, поети относно Галипо-
ли и Дарданелите. В случай, че англи-
чаните дебаркират някъде, трябва-
ло веднага да започне предвиденото 
влизане на руски войски в Цариград. 
На главнокомандващият се предос-
тавяла пълна свобода на действие по 
бреговете на Босфора и Дарданели-
те, като се избягва директен сблъсък 

с англичаните, освен ако те самите 
не започнат да действат враждебно. 

Поради смущения в телеграфните ли-
нии двете телеграми били получени на 
1/13 и 2/14 февруари в обратен ред на 
датите на съставяне. Милютин обясня-
ва, че първо била написана телеграма-
та с категоричния тон за по-решител-
ни действия, но когато на императора 
му било напомнено, че крепостите още 
не били опразнени от турските вой-
ски, той прибрал тази телеграма и 
била съставена нова. После на дру-
гия ден Александър II, обзет от гняв 
изпратил и първата телеграма, която 
била с по-категорични нареждания. 

Тези подробности по получаване на 
телеграмите реално не били от зна-
чение, тъй като в Одрин нямали ин-
формация за актуалната обстановка в 
Мраморно море и не знаели, че тя се 
е променила. Съпоставяйки съдържа-
нието на последните две телеграми на 
императора с това на телеграмата му 
от 12/24 януари, с която се потвърж-
давало продължаването на настъпле-
нието на руската армия по направле-
ние към Цариград, макар и без да се 
влиза в него, Газенкампф достигнал 
до горчивия извод, че „загубата на 
три седмици време вече не може да 
се навакса”. „Повярвали на англича-
ните – пише секретарят – ние не ги 
предупредихме, а сега властвайки по 
море, те ще бъдат господари на поло-
жението. Турците, имайки зад себе си 
английския флот, вече няма да бъдат 
така сговорчиви, както преди. Не ни се 
удаде да се споразумеем с тях да вле-
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зем в Цариград, а да го завземем със 
сила вече е трудно. Нашата сила вече 
е само привидна: ние нямаме нито 
снаряди, нито патрони. Слава богу, 
че това никой, освен нас, не знае.” 

В същия дух била и телеграмата на 
великия княз до императора от 4/16 
февруари. В нея било обяснено, че ако 
Портата не се съгласи доброволно за 
влизането на руски войски в Цари-
град, с всеки ден завземането му ста-
вало все по-трудно, защото численост-
та на турските войски, пристигащи от 
напуснатите крепости, се увеличавала 
ежедневно. Преговорите пък вървели 
трудно, тъй като в Цариград бил пуснат 
слухът, че се предполагало да се състои 
европейска конференция, до чието за-
вършване мирът нямало да се приема 
за окончателен. Газенкампф коменти-
ра, че Н. Николаевич знаел, че въпро-
сът с конференцията бил вече решен и 
договорът, който се подготвял, ще бъде 
разгледан на нея. Но тъй като главно-
командващият не бил още известèн за 
нея официално, употребил „слухове”. 

Английският посланик Лейърд започ-
нал преговори с Портата. Турското пра-
вителство му отговаряло, че то не счита 
за възможно да пропусне английската 
ескадра, защото появата � при Цари-
град ще бъде последвана от влизане на 
руските войски в града, което Портата 
желаела да избегне. Въпреки насто-
яванията на Лейърд, турското прави-
телство не променило решението си. 
 
Тогава кабинетът в Лондон се решил 
на стъпка, представляваща откри-

то нарушаване на Парижкия договор 
от 1856 г. Според договора султанът 
имал безусловно право да дава или 
да отказва съгласие за преминаване-
то през проливите на военните кораби 
на чуждестранните държави. Същото 
право било потвърдено и при промя-
ната на договора, направена през 1871 
г. Пред вид на това постановление 
влизането в Дарданелите на военни 
кораби на чуждестранни държави без 
разрешение на Портата се признавало 
от цяла Европа за едно от най-голе-
мите нарушения на Парижкия дого-
вор. Самото английско правителство 
се позовавало на това решение, ко-
гато възразявало на точката в пред-
варителните мирни условия, праве-
ща уговорката в бъдеще и Русия да се 
ползва от правото нейни военни ко-
раби да преминават през Проливите. 

Въпреки отказът на султана, на 1/13 
февруари кабинетът Дарби-Бийкън-
сфийлд дал заповед на английският 
военен флот да мине през Дарданели-
те със или без ферман. На другия ден 
корабите излезли от залива Безика и 
влезли в Мраморно море, като имали 
пълна бойна готовност. Комендантът 
на укрепленията в Дарданелите първо-
начално предупредил ескадрата, че ще 
стреля по нея, ако тя се опита да преми-
не в Проливите насила. Но команди-
рът на броненосците му отговорил, че 
първият оръдеен изстрел от турските 
укрепления ще означава обявяване на 
война на Турция от Великобритания. 

Портата излязла от неудобната за нея 
ситуация, като не само допуснала яв-
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ното нарушаване на нейните права 
и достойнство, но даже обяснила с 
циркулярно писмо на задгранични-
те си представители и агенти, че тази 
стъпка не била в нарушение на съ-
ществуващите договори и затова тя 
се задоволила с даденото й обясне-
ние, че мисията на корабите е мирна. 
 
Инициатор за влизането на англий-
ската ескадра в Мраморно море, дори 
и без разрешението на султана, бил 
Солсбъри. След като първият опит на 
английските кораби да влязат в Дар-
данелите бил неуспешен, на 29 януа-
ри/10 февруари той изложил в писмо 
до Бийкънсфийлд свой план. Солсбъ-
ри настоявал флотът не само да не се 
връща в Безика, но на всяка цена да 
проникне в Проливите и да остане там. 
Неговата нова задача трябвало да бъде 
не да защитава англичаните, нито са-
мия Цариград. Целта му трябвало да 
бъде да заеме позиции близо до Бос-
фора и да затвори входа откъм Черно 
море за чуждите кораби. Така англий-
ските кораби ще блокират линията за 
отстъпление на руските войски обра-
тно в Русия и те ще трябва да останат 
там, докато мине конференцията. По 
този начин се създавала възможност 
да се окаже натиск на Русия при раз-
глеждането на подписания договор.
 
Доводите на Солсбъри изглежда са 
били приети от английския каби-
нет, защото на 1/13 февруари той дал 
за четвърти път заповед на адмирал 
Хорнби да върви напред и ако открият 
огън по него, да отговори със стрелба. 
 

Англия, създавайки прецедент с на-
рушаване на Парижкия договор, на 
практика освободила другите държа-
ви от задължението да го спазват. Ос-
тавали все пак да действат частните 
договори, каквото било задължение-
то на Русия към Англия да не влиза в 
Цариград. Но и тази договорка била 
нарушена, защото тя важала, ако Ан-
глия запази неутралитет. А в случая тя 
влязла с военните си кораби на тери-
торията на войната.
 
Известието за преминаването на ан-
глийския флот в Мраморно море пре-
дизвикало възмущение в Петербург. 
Императорът още на 2/14 февруари 
изпратил съобщение в главната квар-
тира, че по сведение от Лондон, на ан-
глийската ескадра било предписано 
във всички случаи да върви към Цари-
град, дори и без съгласието на султана. 
В този случай трябвало да се действа, 
както било заповядано.
 
Телеграмата на императора била по-
лучена от главнокомандващият на 
следващия ден. Малко по-късно той 
получил съобщение, че английската 
ескадра е минала Дарданелите, но не 
била влязла още в Босфора. Велики-
ят княз предупредил турските пълно-
мощници за неправомерните действия 
на англичаните и възможната реакция 
на Русия по отношение на Цариград. 
Пълномощниците били разтревожени 
и опечалени от нахалството на англи-
чаните и обещали да известят султана 
за предупреждението.
 
На 3/15 февруари и императорът из-
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пратил телеграма до султана с пре-
дупреждението, че преминаването 
на английската ескадра през Дарда-
нелите и насочването й към Прин-
цовите острови задължава и руското 
командване да въведе временно в Ца-
риград отряд от руски войски. Султа-
нът отново отклонил предложението, 
като съобщил, че още на 31 януари/12 
февруари взел решение да се обърне 
към английската кралица с настоява-
не за отмяна на предприетите мерки, 
„които ще повлекат след себе си неиз-
числими нещастия на човечеството”. 
Молел за разбиране и искал отсрочка, 
докато получи отговор на телеграмата 
си. Александър II приел да почака ре-
зултата от кореспонденцията с крали-
цата и вежливо декларирал, че винаги 
бил готов да съдейства „да се опази чо-
вечеството от нещастия”.
 
Нежеланието на англичаните да из-
теглят флота си от Мраморно море и 
категоричното заявление на руският 
император, че ако английската еска-
дра влезе в Босфора, ще бъде дадена 
заповед руските войски да влязат в 
Цариград, защото можело да настъ-
пи общо клане на мохамеданите, пре-
дизвикало паника в турската столица, 
която обхванала султана и министрите 
му. Притеснен, Абдул Хамид се опит-
вал да омилостиви по някакъв начин 
гнева на руснаците.
 
На 3/15 той изпратил нова телеграма 
до руския император, в която обяснил, 
че нямал още отговор от английската 
кралица, но считал присъствието на 
английските кораби в Мраморно море 

за временно. Въпреки протеста на тур-
ското правителство, те минали през 
Дарданелите и хвърлили котва при 
Принцовите острови. Като получи от-
говор от кралицата, щял съвместно с 
императора да се споразумеят какви 
мерки да вземат. Вече получил обеща-
ние от английския адмирал, че еска-
драта ще напусне Принцовите острови 
и ще избере друга стоянка за кораби-
те, по-отдалечена от Босфора. Накрая 
Абдул Хамид II изказал надеждата си, 
че Негово императорско величество 
ще се откаже от мерките, за които спо-
менавал в телеграмата си. За да не се 
получи някакво недоразумение, което 
да повлече след себе си последствия, 
пагубни както за човечеството, така и 
за турската империя, султанът обеща-
вал да съобщава за всяка своя стъпка. 
 
Отговорът на Александър II, изпратен 
на следващия ден, бил безкомпроми-
сен. Той констатирал, че на практика 
турският протест срещу действията на 
британската ескадра не попречил тя 
да премине насила през Дарданелския 
пролив. Прякото обръщение на сул-
тана към английската кралица също 
нямало да доведе до отдалечаване на 
ескадрата. Затова императорът раз-
читал на чувството за справедливост 
на султана като не отказва временно-
то влизане на руските войски в Цари-
град. Тяхното присъствие щяло да об-
лекчи поддържането на обществения 
ред в града.
 
Портата съобщила на 4/16 февруари 
и на главнокомандващия руската ар-
мия, че след като четири от англий-
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ските кораби минали на пълна пара 
през Дарданелите, те не продължили 
към Цариград, а се спрели при Прин-
цовите острови, намиращи се на час 
път от града. Било добавено, че се 
иска постигане на споразумение по 
този горещ въпрос, но не била дадена 
официална покана, а напротив - била 
изразена молба по възможност руски-
те войски да не влизат в Цариград. 
Те били разположени на два прехо-
да от него, уточнил великият княз. 
 
През това време лорд Дарби треска-
во водел преговори с Петербург, оп-
итвайки се да докаже, че действие-
то не е предизвикано от войнствени 
намерения. На 3/15 февруари той 
съобщил, че ескадрата, която навля-
зла в Дарданелите и Босфора, има 
мирно предназначение. Не допус-
кал, че влизането на руските войски 
в Цариград ще има същия характер. 
 
Руското правителство чрез Шувалов 
на 10/22 февруари отговорило, че вре-
менното навлизане на части от руски-
те войски в Цариград със същата мир-
на цел било неизбежно. Телеграмата 
на Горчаков до него гласяла: „Бри-
танската ескадра премина през Дар-
данелите, въпреки турските протести. 
Ако със същата цел за защита на хрис-
тиянското население част от нашите 
войски влязат в Константинопол без 
предварителното съгласие на султана, 
великобританското правителство уве-
рява, че ще бъде принудено да отзове 
своя посланик от Петербург. Нека по-
стъпва както намери за добре. Истори-
ята, а може би дори съвременниците 

ще произнесат своето заключение за 
пълното отсъствие на логика и прене-
брежение към запазването на общия 
мир.”
 
Шувалов след като предал устно това 
съобщение на английския министър 
на външните работи, бил принуден 
да го връчи и във формата на памет-
на записка. Лорд Дарби, смутен от 
отговора, помолил руския посланик 
съдържанието на писмото да остане 
секретно между двата кабинета, за да 
не даде повод за нападки в парламен-
та от страна на опозицията. Но това не 
можело да бъде изпълнено, тъй като 
Горчаков изпратил до руските посла-
ници при великите държави съдър-
жанието на разменените съобщения 
между Русия и Англия по повод на 
действията на нейния флот. Като по-
следна отстъпка на Англия, било обе-
щано все пак, че Галиполи няма да 
бъде завзет, ако нито един английски 
войник не слезе нито на европейския, 
нито на азиатския бряг.
 
Предавайки тези вести в Одрин, Алек-
сандър II указал да се наблюдава зор-
ко и да не се допускат английските 
кораби до Босфора. В случай на такъв 
опит, главнокомандващият трябвало 
да се постарае, по възможност със съ-
гласието на султана, да завземе някои 
от укрепленията на европейския бряг 
на Дарданелите.
 
Според Игнатиев руското командва-
не се предоверило на обещанията на 
Дарби, дадени на Шувалов, че няма 
да преминава Дарданелите. И напра-
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вило грешка като спряло отряда на 
ген. Гурко, който вече се придвижвал 
към Булаир и Галиполи. Знаейки, че 
там няма руски оръдия, английската 
ескадра навлязла без опасения в Мра-
морно море с намерение да акостира в 
Босфора.
 
4.3. Руските войски влизат в Сан 
Стефано
 
Още когато станало известно за пър-
вия опит на англичаните да влязат с 
корабите си в Мраморно море, Игна-
тиев предложил на главнокомандва-
щият да изпрати в Цариград старшият 
си съветник М. Ону, бивш първи дра-
гоманин (преводач) на руското посол-
ство в Цариград, който да търси съгла-
сието на турските власти за влизане 
на руските войски в турската столица. 
Използван бил поводът, че импера-
торът препоръчал да се направи за-
бележка на турските пълномощници, 
които по това време не били в Одрин, 
за смутовете по гръцката граница и 
за необходимостта да се поправи де-
маркационната линия, за да не налага 
излишно разместване на някои руски 
части, за които по време на подписва-
не на примирието не се знаело точно-
то местоположение. Освен посочени-
те, Ону трябвало да повдигне и други 
въпроси, нерешени при подписване 
на примирието и да поиска ускорява-
не на отпътуването на турските пъл-
номощници, които ще участват в пре-
говорите, ако те още не се тръгнали. 
 
Най-главната му задача, обаче, била 
да заяви на познатите му членове на 

турското правителство, че ако англий-
ската ескадра влезе в Босфора, руски-
те войски ще бъдат принудени да зав-
земат възвишенията над Цариград. 
На турците трябвало да се обясни, че 
за тях било несравнимо по-изгодно да 
пуснат там руските части добровол-
но, на приятелски начала, отколкото 
да бъдат принудени да слушат после 
какво им диктува Русия, като страна-
победителка. В Цариград трябвало да 
стане ясно, че единствената цел на рус-
наците била: да се попречи на чужди-
те флотове да влязат в пролива, който 
е входната врата на града. Предпочи-
танията на руското командване били 
да действа за постигането на това в съ-
гласие с Портата. Самият султан бил 
заинтересуван да отстрани чуждите 
военни кораби, които заплашвали не-
говата безопасност и самостоятелност.
 
Ону изпълнил с голям такт и пред-
пазливост деликатното поръчение. 
Неговата преценка била, че турците 
със сигурност са изтощени от война-
та и не желаят продължаването й. Те 
се съпротивлявали на идеята, но това 
било само на думи. Пашите твърдели, 
че цялото мюсюлманско население 
щяло да се хвърли от ужас в Босфора 
щом види русите близо до вратите на 
Истанбул и очаквали големи улични 
безредици, избиване на християни, 
даже убийство на султана. Министри-
те, с които се срещнал, считали обаче, 
че руските войски ще бъдат приети 
в Цариград ако не с удоволствие, то 
поне хладнокръвно и без съпротива. 
Местните вестници даже обсъждали 
този развой, като най-вероятен след 
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настъпилите събития. Имало и комен-
тари кои турски казарми могат да бъ-
дат предоставени на руските части.
 
По време на пребиваването си в Цари-
град бившият драгоманин се убедил в 
провокативната роля, която изпълня-
вали посланиците на Англия Лейърд и 
на Австро-Унгария Зичи. Последният 
стигнал до там, че поискал от Порта-
та да пропусне през Дарданелите два 
австроунгарски броненосеца, които да 
се присъединят към английската еска-
дра. (По-късно Игнатиев пише, че това 
било слух.) Виенският и лондонският 
кабинети убеждавали с всевъзможни 
средства турците да не влизат в никак-
ви споразумение с руското командва-
не и да не приемат неговите условия. 
Великият везир Ахмед Вефик паша 
обаче, отклонявал тези предложения с 
аргументите, че Турция не била вече в 
състояние да продължи войната. „Ако 
имате сметки с Русия, уредете си ги не-
посредствено с нея, а нас ни оставете 
на мира” - отговарял висшия турски 
сановник на посланиците. Независи-
мо от тези декларации Ону считал, че 
чуждите посланици все още можели 
да вдъхнат надежда на Портата за съз-
даване на европейска коалиция срещу 
Русия, което да накара последната да 
бъде по-отстъпчива на преговорите. 
 
Ахмед Вефик паша всъщност не бил 
точно везир, а министър президент, 
съгласно турската конституция. На 24 
януари/5 февруари имало нова смяна 
в правителството, стария велик везир 
бил отстранен, а застаналия на негово 
място бил и министър на вътрешните 

дела. Сервер паша станал министър на 
външните дела, Намък паша – начал-
ник на артилерията, а Сафвет паша 
– президент на държавния съвет. 

Объркан от противоречивите запове-
ди в телеграмите на императора, на 
5/17 февруари Николай Николаевич 
накрая разбрал, че от него се иска да 
влезе с руските войски в Цариград. 
Него ден той получил копие от теле-
грамата на Александър II, изпратена 
до Абдул Хамид на 3/15 февруари. Съ-
гласно вече дадените указания, глав-
нокомандващият в своите действия 
трябвало да се ръководи от кореспон-
денцията между императора и султа-
на, затова той докладвал на императо-
ра: „Едва днес в 5 часа вечерта получих 
от княз Горчаков копие от твоята те-
леграма до султана от 3-ти този ме-
сец, за необходимостта от влизане на 
наши войски в Константинопол, пред 
вид преминаването на английската 
ескадра през Дарданелите към Прин-
цовите острови. Затова ще съобщя на 
Сафвет паша, че се виждам принуден 
да се уговоря със султана за влизане на 
нашите войски в Цариград.”
 
След получаване на телеграмата, глав-
нокомандващият, информиран от съг-
ледвачи, че английските кораби са 
при Принцовите острови, веднага сви-
кал съвещание, в което участвали още 
Непокойчицки, Нелидов и Игнатиев. 
Участниците били единодушни, че за-
вземането на възвишенията над Бос-
фора и навлизането в столицата било 
трудно и рисковано мероприятие. Ня-
мало подготовка за това, тъй като по 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 114

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

68

време на войната никой не бил пов-
дигал въпроса за завземане на турска-
та столица. Наличните руски войски 
били недостатъчни, а за съсредоточа-
ването на допълнителни такива, били 
необходими пет-шест дни. После щяло 
да има проблеми с изхранването на 
войската, отдалечена от ж. п. линията. 
 
Освен това турците след подписването 
на примирието успели да се въоръжат 
със силна артилерия, пристигнала от 
освободените крепости. След като ген. 
Гурко бил спрян при настъпление-
то си към Булаир, тази крепост била 
пак завзета от избягалите преди това 
от там турци. Дошли и попълнения от 
армията на Сюлейман паша.
 
Преди съвещанието Николай Нико-
лаевич получил от Сафвет паша те-
леграма, изпратена от великия везир. 
Последният обяснявал, че император 
Александър II, заплашвайки с влизане 
на руски войски в Цариград, обещал 
да изчака резултата от преговорите с 
лондонския кабинет за отдалечава-
нето на английския флот. Обърнал и 
специално внимание на съществува-
щите трудности и опасности от влиза-
нето дори на незначителна част руски 
войски в турската столица. Там има-
ло огромен наплив от емигранти. Ону 
можел да потвърди и допълни тези 
сведения.
 
Понеже не се очертало никакво реше-
ние, Игнатиев се оплакал от отдале-
чеността на Одрин от Цариград, зара-
ди което преговорите вървели бавно. 
И предложил да се обяви ултиматум 

на турците - главната квартира да се 
прехвърли близо до столицата. Вели-
кият княз бил съгласен, но се опася-
вал, че с този акт на практика се на-
рушавала демаркационната зона, а с 
това и условията на примирието. От 
това можели да възникнат политиче-
ски усложнения, които да предизви-
кат стълкновения с Англия и да до-
ведат до продължаване на войната. 
 
Като запознат с района на Цариград, 
Игнатиев направил конкретно пред-
ложение, което било възприето от ве-
ликият княз: да се поиска от турското 
правителство да пропусне добровол-
но главната квартира с десетхиляден 
конвой в Сан Стефано, с цел тя да се 
приближи до столицата на такова раз-
стояние, на което е и английската ес-
кадра броненосци, която е хвърлила 
котва до Принцовите острови в проти-
воречие с международните договори.
 
След оформянето на решението Иг-
натиев отишъл до Сафвет паша, за да 
му го съобщи. Изтъквайки огромната 
изгода за турците от него и важност-
та за тях то да бъде прието дружелюб-
но, руският пълномощник употребил 
и по-силни аргументи и предупредил 
пашата, че руските войски могат да 
минат и без съгласието на Портата, но 
тогава отговорността ще падне на нея, 
че не е реагирала по подобаващ на-
чин на незаконната поява на англий-
ската ескадра. А този акт именно на-
карал руското командване да измени 
начина си на действие. Сафвет обещал 
веднага да предаде всичко на великия 
везир и признал основателността на 
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недоволството на руското командване. 
 
По време на съвещанието Николай 
Николаевич изпратил споменатата 
телеграма до Петербург, с която за-
явил, че се заема с въпроса за влиза-
нето на руските войски в Цариград. А 
след края на съвещанието докладвал 
по телеграфа на императора: „Току 
що заявих на Сафвет, който незабавно 
изпрати в Цариград заедно с нашия 
драгоманин Ону следното ми пред-
ложение: пред вид на препълването 
на Цариград с избягали преселници и 
страшната заболеваемост в столица-
та – да заема с отряд от 10 000 човека 
не самия град, а Сан Стефано на брега 
на Мраморно море, Кючук Чекмедже 
и близките села и казарми. Ще отида 
сам в първото място, където ще се про-
дължат преговорите, които в Одрин се 
затрудняват поради голямото разстоя-

ние. От Сан Стефано, което е предгра-
дие на Константинопол, ще ми бъде 
възможно да наблюдавам английския 
флот. Има надежда Портата да прие-
ме това мое предложение.”
 
На Ону, на когото Сафвет паша имал 
доверие и вярвал, че ще се справи, 
било възложено да се споразумее с ми-
нистрите за всички подробности и да 
ускори изпращането на инструкции на 
турския пълномощник, разрешаващи 
му да направи отстъпки. В негова по-
мощ бил изпратен офицерът от гене-
ралния щаб княз Михаил Кантакузин 
(през 1884-1885 г. е военен министър 
на Княжество България). Той трябва-
ло да огледа казармите и да направи 
преценка, как могат да се използват.
След съвещанието главнокомандва-
щият оповестил някои новини. Ан-
глийският флот напуснал Принцови-
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те острови и се преместил в малкия 
залив Мудания, на азиатския бряг на 
Мраморно море. На корабите няма-
ло десантни части, а един от тях бил 
командван от херцог Единбургски, 
съпруг на великата княгиня Мария 
Александровна, дъщеря на Алексан-
дър II. Имало сведение, че всички чуж-
дестранни ескадри, намиращи се във 
водите на Гърция и Леванта, бързат 
след англичаните да влязат в Мрамор-
но море. Султанът вече не възразявал 
против влизането на руските войски 
дори в самия Цариград, но молел да се 
изчака отговора на кралица Виктория. 
Скобелев съобщавал от Чаталджа, че 
цариградското население било вече 
подготвено за появата на руски вой-
ски там и се отнасяло към това напъл-
но спокойно.
 
В действителност английската еска-
дра, като престояла четири дни до 
Принцовите острови, между острови-
те Принкипо и Халки, вследствие на 
молбата на султана се направила, че 
се отдалечава от Цариград. Но отишла 
само до Мудания, на 50 мили от Цари-
град, пак в Мраморно море и скоро от-
ново се върнала на Принцовите остро-
ви. Това правело искането за влизане 
на руски войски в Цариград актуално. 
 
Влизането на руските войски в Сан 
Стефано обаче се забавило. Причина-
та се дължала на намесата на посланик 
Лейърд. Предсказанията на Ону, че 
чуждите посланици могат да вдъхнат 
надежда на турското правителство 
да забави преговорите, се оправдали. 
Противниците на мира в Цариград се 

възползвали от спирането на настъп-
лението на руските войски след под-
писването на примирието и окураже-
ни от пристигането на английският 
флот в близост до столицата, взели 
надмощие във везириата (съвета на 
султана). Заради изказванията му сре-
щу подстрекателската политика на 
Англия, въвлекла Турция във война-
та, направени в Одрин пред кореспон-
дента на Daily News Макгахън, Лейърд 
поискал оставката на Сервер паша 
като външен министър, което и стана-
ло на 7/19 февруари. На негово място 
бил назначен Сафвет паша. Понеже 
бил приятел с великия везир Ахмед 
Вефик, който бил англофил, Лейърд 
оказвал върху него влияние да не бър-
за да приключва преговорите с Русия.
 
При разговора си с Ону великият ве-
зир заявил, че Портата считала руски-
те предложения, направени на пре-
говорите до такава степен жестоки и 
тежки, че нито министрите, нито сул-
танът се съгласявали да ги приемат и 
да позволят на турските помощници 
да ги подпишат, даже и Цариград да 
бъдел завзет от руската армия. За да 
намали исканията, султанът решил да 
избегне преговорите в главната квар-
тира и да изпрати Намък паша през 
Одеса в Петербург. Намък паша бил 
считан за дипломатът, който уж успял 
да придобие лично влияние над вели-
кия княз и да го убеди руските войски 
да не влизат в Цариград при подпис-
ване на примирието.
 
Всъщност с изпращането на специа-
лен пратеник до Петербург се целяло 
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да се проточат преговорите и те да не 
завършат до свикването на европей-
ската конференция. Така щяло да бъде 
избегнато Турция да бъде принудена 
да се обвърже с тежки задължения 
пред Русия. В предварителния договор 
щели да отпаднат някои предложения 
на Русия, които Турция не искала да 
приеме: като въпросите за военното 
възнаграждение за победителя във 
войната и за границите на България.
 
След смяната на Сервер паша се сме-
нила и турската политика по отно-
шение на преговорите. Сафвет паша 
започнал да се оплаква, че никой не 
отговарял на телеграмите, които из-
пращал в Цариград. Той започнал да 
се отрича от приетите вече текстове и 
искал от Игнатиев да му даде да попра-
ви редакцията им. За южната граница 
на България се водели безкрайни спо-
рове, без да се реши нещо. Оспорва-
ли се и точките на основите на мира, 
подписани при примирието. Когато 
било обърнато внимание на Сафвет 
паша върху това, той отговорил откро-
вено: „Тогава положението беше друго 
и ние можехме да подпишем всичко, 
което ви е угодно. Сега обаче обсто-
ятелствата не са същите и трябва да 
преговаряме.”
 
На 9/21 февруари руските пълномощ-
ници заявили на великия княз, че 
преговорите са безплодни, тъй като 
Портата не изпращала на Сафвет 
паша инструкции и пълномощия. Ни-
колай Николаевич току що бил по-
лучил телеграма от 6/18 февруари, 
в която императорът отговарял, че 

одобрява предложението руски вой-
ски да заемат близките предградия 
на Цариград, като считал за необхо-
димо да се ускори изпълнението му. 
Препоръчвал също да бъде определен 
най-краткия възможен срок за полу-
чаване на съгласието на султана. В 
случай на негов отказ главнокоманд-
ващият трябвало да подготви дос-
татъчно сили, като му се предоставя 
правото да действа, без да чака спе-
циално разрешение от императора. 
 
Великият княз разрешил на Игнати-
ев и Нелидов да изяснят със Сафвет 
паша обстоятелствата с влизането в 
Сан Стефано. След разговора Игнати-
ев изпратил на Горчаков телеграма, в 
която го уведомил за „горещото обяс-
нение” с турския външен министър 
относно двусмислената позиция на 
Портата, лукавото командироване на 
Намък паша, смяната на Сервер паша 
заради истината, изказана по повод 
намеренията на Англия и липсата на 
отговор на „снизходителните” предло-
жения на великия княз. Руските пъл-
номощници подчертали, че техните 
намерения са мирни, като на Англия, 
която обаче си позволила да мине през 
Дарданелите. Накрая обявили, че ако 
до събота сутринта великият княз не 
бъде поканен от султана да се премес-
ти с главната си квартира в Сан Стефа-
но, той ще завземе с войските си ония 
позиции, които сметне за нужни. Като 
се надявал, че турците ще бъдат доста-
тъчно благоразумни да не му се съпро-
тивляват и няма да открият огън, тъй 
като това ще бъде сметнато за прекра-
тяване на примирието от тяхна страна. 
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Преговорите фактически били пре-
къснати, докато двата преговарящи 
екипа не се прехвърлят в Сан Стефано. 
 
Сафвет бил и при главнокомандващи-
ят, от когото изслушал същите упреци, 
които завършили накрая с ултиматум. 
Николай Николаевич докладвал на 
императора: „Пред вид на променили-
те се обстоятелства, за които е казано 
в днешната телеграма на Игнатиев до 
Горчаков, аз реших да обявя на пълно-
мощниците, че ако до 6 часа сутринта 
на 11-ти [23-ти] не получа покана да 
вляза в Сан Стефано, сам ще завзема 
него и местата, които намеря за необ-
ходими.”
 
Междувременно развитие получила 
инициативата с изпращането на На-
мък паша в Петербург. На 6/18 февру-
ари султанът изпратил до императора 
телеграма, в която го уведомявал, че 
британското правителство заповядало 
на своя флот да се отправи в Мудания 
и да не влиза в Босфора. Окончателен 
отговор [обаче] се очаквало да бъде 
даден във вторник. През Одеса Абдул 
Хамид II изпратил специален прате-
ник, имащ поръчение да представи на 
Александър II опасностите, които го 
заплашвали лично. Затова той се на-
дявал да бъде преустановено предпо-
лагаемото влизане на императорските 
войски. На Сафвет паша била дадена 
заповед да се постарае възможно най-
бързо да се стигне до сключване на 
предварителния мир.
 
Императорът на другия ден отгово-
рил, че може да приеме специалния 

пратеник, едва след като Сафвет паша 
завърши преговорите с граф Игнатиев 
и резултатът от тези преговори бъде 
санкциониран от султана. Временното 
влизане на части от императорските 
войски в Цариград не можело да бъде 
нито отменено, вито отсрочено, тъй 
като английската ескадра не се отда-
лечила отвъд Дарданелите, а останала 
в Мраморно море. По този въпрос им-
ператорът одобрявал споразумението, 
предложено от неговия брат.
 
Категоричното заявление на главно-
командващият пред Сафвет паша, че 
ако на 11-ти [23-ти] Сан Стефано не 
бъде зает миролюбиво от руските вой-
ски, той ще бъде принуден за атакува 
Константинопол и да го завземе, както 
и отказът на императора да приеме На-
мък паша преди да са завършили пре-
говорите, направили зашеметяващо, 
по думите на Игнатиев впечатление 
на Портата. След бурно и продължи-
телно заседание Министерският съвет 
решил да отстъпи и определил гене-
рал Осман паша, който говорел руски, 
да влезе във връзка с полковник Кан-
такузин да се разберат за настаняване-
то на руските войски в Сан Стефано и 
околностите му.
 
На 10/22 февруари везирът връчил 
на Ону писмено заявление, че осман-
ското правителство е съгласно главна-
та квартира на Негово императорско 
височество да бъде временно прех-
върлена в Сан Стефано. Желателно 
било числеността на конвоя, личният 
състав и въобще на служещите лица 
да не надминават хиляда и петстотин 
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души. Останалите до десет хиляди 
души щели да бъдат разквартирувани 
в Кючук Чекмедже, Буюк Чекмедже и 
в съседните места, които трябвало да 
се определят от офицерите по взаим-
но съгласие. В двата противоположни 
края на с. Макрикьой ще се наредят 
две вериги от часови от двете армии. 
Портата смятала, че при заемането 
на местата демаркационната линия 
на примирието и неутралната ивица 
между двете армии ще останат неиз-
менни и ще бъде допуснато само едно 
малко отстъпление по посока на Буюк 
Чекмедже.
 
В тъмните зори на 11/23 ноември вла-
кът, в който се намирали Николай Ни-
колаевич с щаба си, руските и турски-
те пълномощници, казашкия конвой 
на главнокомандващия, потеглил от 
одринската гара. Сред турските вое-
началници имало в началото колеба-
ние дали да пропуснат без съпротива 
руските войски през укрепленията в 
Кючук Чекмедже, но определените за 
прехвърляне руски отряди мълчаливо 
настъпвали и поставили турците пред 
свършения факт на нарушаването на 
демаркационната линия без да дадат 
нито един изстрел.
 
Когато влакът към шест часа вечерта 
стигнал до Чаталджа, Скобелев докла-
двал, че командващият турските вой-
ски Мухтар паша не бил съгласен да 
пропусне нито влака, нито войските. С 
локомотив бил изпратен турски офи-
цер от свитата на Сафвет паша, който 
успял да уреди свободното пропускане 
на войските и главната квартира. Едва 

късно вечерта влакът отново потеглил 
и в четири часа сутринта на 12/24 фев-
руари пристигнал в Сан Стефано, къ-
дето бил посрещнат на гарата от во-
енния министър Реуф паша, бившия 
главнокомандващ Мехмед Али паша 
и гръцкото духовенство. За главноко-
мандващия и цялата му свита имало 
приготвени екипажи и конници фа-
клоносци за осветяване на пътя.
 
Николай Николаевич обаче влязъл 
на кон, предшестван от духовенство-
то с икони, хоругви и запалени свещи. 
Турските паши, понеже нямали коне, 
вървели зад главнокомандващия пе-
шком. Били приготвени квартири как-
то за главнокомандващия и неговия 
щаб, така и за Игнатиев и дипломати-
ческата канцелария, които се оказали 
близо до гарата.
 
Николай Николаевич веднага изпра-
тил в Петербург краткото си съобще-
ние: „Пристигнах днес, 12 февруари, в 
4 часа през нощта в Сан Стефано, със 
съгласието на султана, по железни-
цата. Днес пристига Преображенския 
полк. Казаците с Жуков и конвойната 
рота са с мен. Турците са ни опразнили 
място. На гарата ме посрещнаха гръц-
кото духовенство, Реуф и Мехмед Али 
паша. Всичко върви благополучно. 
Войската е в отличен вид и здраве.” И 
още една телеграма от 10 часа вечер-
та, същия ден: „Днес пристигнаха тук: 
преображенци, гвардейската стрелко-
ва бригада, моят улански полк и гвар-
дейския сапьорен батальон. Всичко е в 
ред и върви засега добре. Удивително 
е чувството да видиш пред себе си Ца-
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риград. Войниците са възхитени. Времето е чудесно, топло, морето е велико-
лепно. Седим на балкона и се любуваме.”

 Главните сили на гвардията били разпределени в Сан Стефано, Буюк Чекме-
дже, Галатария, Фурия, Салфакьой, Нефаса и Каликрата. Главнокомандуващи-
ят и Реуф паша установили нова демаркационна линия между руските войски 
и войските на Османската империя. Корпусът под командването на ген. М. Д. 
Скобелев заема линията Перенджикьой — Агач.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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Гладиатори (лат. gladiatores) е наи-
менование на роби, престъпници или 
военопленници в Древния Рим, които 
се сражавали помежду си или с диви 
животни за забавление на публиката. 
 
Произход
Гладиаторските борби са започнали 
като религиозни церемонии, възпри-
ети или от етруските, или от гръцките 
игри в чест на Патрокъл. Но гръцките 
двубои приключвали само със симво-
лична, а не с истинска смърт на побе-
дения. Първите римски гладиаторски 
борби били проведени през 246 г. пр. 
н. е. от Марк и Децим Брут в памет 
на баща им, като «munus»(буквално 
«дълг»), или погребален дар за мърт-
вите. Такива игри се провеждали еже-
годно или на всеки 5 години в памет 
на починалия. По-късно религиозни-
ят смисъл постепенно избледнявал и 
игрите се превърнали в един от сим-
волите на римската култура за около 
7 века. Докато първите двубои били 
доста невзрачни - само 2-3 двойки 
роби се биели на Forum Boarium - Па-
зарът за добитък, то през 183 пр. пр. 
н. е. игрите включвали 60 дуела. През 
65 пр.н. е. Юлий Цезар изправил един 
срещу друг 320 двойки гладиатори в 
амфитеатър, построен специално за 
целта. Една от най-известните арени 
за гладиаторски битки е Колизеумът. 

Най-масовите зрелища били учреде-
ни от император Траян след победата 
му над даките. Те продължили 123 дни 
през които на арените се сражавали 10 
000 гладиатори и били убити 11 000 
животни. В Рим са създавани цели 
школи за обучение на гладиатори. 
Гладиаторът можел да се бие на аре-
ната след тримесечно обучение и само 
след одобрението на учителя. Сами-
те битки били финансирани от спон-
сори, обикновено от политици, тър-
сещи популярност. Гладиаторските 
битки безспорно били най-популяр-
ната форма на забавление. Бойците 
въплъщавали качества като храброст, 
преследване на слава и презрение към 
смъртта. В Древния Рим някои глади-

Гладиатори
Автор: Владимир Попов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=1036
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атори били идеализирани като герои. 
Въпреки че социалният им статус бил 
почти като на роби, много римски 
граждани и дори някои императори 
/Комод/, също излизали на арената - 
заради любов към войнствения спорт 
и желанието да бъдат обожавани и да 
се прекланят пред тях. Данни за же-
ни-гладиатори откриваме при рим-
ските писатели. Светоний и Марциал, 
а Дион Касий и Тацит пишат за игри, 
организирани от Нерон през 63 г., в 
които участвали жени с различен со-
циален статус. Появата на жени-гла-
диатори се свързва с Домициан, който 
имал навика да ги противопоставя на 
арената срещу джуджета, но може да 
се открият и по-ранни сведения. През 
200 г. император Север обявил подоб-
ни забавления за незаконни. Както и 
при мъжете, и при жените е имало бе-
дни и богати, роби и свободни, воен-

нопленници и доброволци.
 
Гладиатор, победил в 40 схватки, бил 
освобождаван, и от роб, той ставал 
пълноправен гражданин.
 
Видове гладиатори
Гладиаторите се отличавали по спе-
циализацията си в боравенето с раз-
лични типове оръжия и по облек-
лото си. Най-често срещаните били 
Thracians, Mirmillones, Retiarii и 
Secutores.
 
Andabatae: Облечени с ризници по-
добно на катафрактите (източните 
кавалерийски части). Носели шлемо-
ве със забрала, но без дупки за очите. 
Те сляпо се хвърляли в двубой един 
срещу друг на коне. По тяхно подобие 
били направени рицарските турнири.  
Bestiarii: Въоръжени с копие или нож 
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борели зверовете. В сравнение с ос-
таналите групи най-често загивали. 
По-късно били специално обучава-
ни да се бият с екзотични животни.  
Dimachaeri: Въоръжени с два 
меча, по един във всяка ръка.  
Equites: Сражавали са се яхнали коне, 
въоръжени с копие и гладиус. Обле-
чени били с туники и носели manica 
(броня обхващаща цялата ръка). Най-
често се сръжавали срещу себеподоб-
ни.
 
Hoplomachi (тежко въоръжени) 
или Samnite: Снабдени с пълно бойно 
снаряжение подобно на древногръц-
ките хоплити. Гребенът на шлема им 
представлявал стилизиран грифон. 
Краката увивали в дебели парчета 
вълнен плат. Носели копие и малък 
кръгъл щит. Предпочитан техен про-
тивник били Mirmillones или Thraces.  
Laquerii: Обхващали проти-
вниците си с въже или ласо.  
Mirmillones (или murmillones): За 
разлика от Hoplomachi-те стили-
зирана риба красяла шлемът им 
(mormylos - морска риба), ръцете 

им също били бронирани. Въоръ-
жени били с гладиус и продълговат 
щит (Gallic style). Най-често се сра-
жавали с Hoplomachi или Thraces.  
Provocatores (Предизвикатели): 
Провокатори с неясно въоръже-
ние, дразнели Samnites. Вероятно 
оръжието им зависело от случая.  
Retiarii: Въоръжени с тризъбец, кама 
и мрежа. Защитното им облекло се 
състояло от manica, едната от които 
била удължена и обхващала лявата 
част от гръдния кош. Противници на 
secutor-ите и mirmillones. Рядко към 
бронята им била добавяна част защи-
таваща врата и долната част от лицето.  
Saggitarii: Стрелци въоръжени с 
възвратни лъкове (Reflex bows) 
имащи спосбността да зaпращат 
стрелите на големи разстояния.  
Secutores: Въоръжен подобно на 
murmillo. 
Scissores (carvers): Малко или почти 
нищо не се знае за тези зловещи съз-
дания.
Thraces: носели поръбени шлемо-
ве покриващи изцяло главите им, 
квадратни щитове и дебела бро-

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 124

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

68

ня покриваща краката им. Мечо-
вете им наречени sica били извити.  
Velites: Пешаци въоръжени с ко-
пиe и ремък приспособен за хвър-
лянето му. Кръстени на първите 
републикански военни единици.  
Venatores: Сражаващи се с диви жи-

вотни. По принцпип не се броели за 
гладиатори, но били част от игрите.  
Част от игрите били и Praegenarii, 
които подгрявали тълпите при започ-
ването на игрите. Въоръжени с дървен 
меч. 

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. 
„Българска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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101 години от II-та Балканска война 
30.06.2014 - Военния клуб!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16819
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Политическата идеология и ней-
ната употреба – от идеал за бъ-
дещето до затвор за ума

Фигура 1.  Кой къде е. И що за фактори 
държат хората политически организи-
рани. 

Ето че празниците свършиха и от-
ново полека се връщам към науката. 
Подготвям едно пътуване до Брюк-
сел, така, че не ми остава много време 
да наблюдавам едно от любимите ми 

зрелища – нашенски политици пра-
вят избори. Между другото нека да им 
призная нещо – професионализмът 
при правенето на избори постепенно 
нараства.  Но ще оставя тази тема, за-
щото искам да ви разказвам за друго.
 Вероятно често гледате маршове 
по улиците или политически събра-
ния по телевизията. И се питате – как-
во ли ги кара тия хора тъй организи-
рано да правят едно или друго?  (виж 
напр. фиг. 1).  На пейката пред блока, 
веднага ще се намерят компетентни и 
беловласи хора да ви кажат два факто-
ра: парата и желанието за власт. Ста-
ра мъдрост е това – че стремежите са 
пари, жени и власт. Та слушам аз ста-
рците и ми хрумва веселата мисъл, че 
вместо да се оплакват, че имало липса 
на политическа активност, да вземат 
заинтересованите от висока активност 
да осигурят на политически активните 
получаването освен на пари и (голи) 
обещания за участие във властта още 
и получаване на голи .... (да ме изви-

ХУМАНИТАРИСТИКА
Политология за учени 
от естествените науки

Автор: Николай К. Витанов
Институт по механика на БАН

Част II. От политическата идеология до политическия 
елит
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нявате, ама няма да го напиша, ама 
вижте фиг.2).

Фигура 2. Към повишаването на 
политическата активност. Бира 
да раздаваме казвате? Може. А 
дали пък няма и друго нещо за 
навирване на политическата ак-
тивност – нещо което кара слепи 
да прогледнат, куци да се затичат 
и стараци акъла си да загубят?  
Веселяк си ти Витанов – ще ка-
жете. И няма да сбъркате.

 Знаете ли каква политическа актив-
ност ще се надигне – куци ще тичат, 
тежко болни ще станат, че някой може 
и по водата да вземе да ходи.  Страшна 
сила са първичните инстикти!
 Но ние няма да останем на ниво 
пейката пред блока, а ще продължим 
нататък.  И ще кажем, че както в осно-
вата на почти всяко течение из къщата 

стои отворен прозорец, така и в осно-
вата на всяко политическо течение би 
трябвало да лежи идеологическа док-
трина – набор от взаимосвързани 
представи за идеала за общество 
и за неговата икономическа и по-
литическа система – фиг.3.  

 
Фиг. 3. Из веселия свят на политиче-
ската идеология. Човек никога не знае, 
кои ще възкреси идеите му, нали?

Привържениците на дадена идеоло-
гическа доктрина са основната маса 
на съответните политически органи-
зации (е, освен тях в политическите 
организации има и други – непривър-
женици на доктрината - които са там 
за келепира например).  Ще кажете, 
че доста неща зависят от това, какъв 
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е идеалът. Прави сте. Едно е идеалът 
да е подредено общество с работеща 
икономика, осигурени и образовани 
хора, друго е когато идеалът е парата 
да пада отнякъде без да се работи, ра-
ботата да се състои в привършване на 
салатката и пресушаване на бутилката 
с ракийка. А да – и чалгаджийки кю-
чеци да играят, гюбеци да хвърлят и 
ако може по три безплатно цяла нощ 
сексуални услуги да предлагат. Разни 
общества – разни идеали – фиг.4.

Фиг. 4. Какво му трябва на човек?!  Са-
латка, ракийка, турски сериал и някоя 
женица-чалгаджийка кючек да поиг-
рае и ако може безплатно  вечерни ус-
луги да предостави. Тъй де, ама с та-
кава идеология няма да се придвижим 
напред.

 Та идеологията е тясно свързана 
с идеологическата доктрина. А идеоло-
гическата доктрина – това е система 
от знания (научни, философски, 
юридически, нравствени, худо-
жествени и др.)  за света и за ро-
лята на човека в него.  Идеология-
та е много важна, тъй като в нейното 
пространство се формират ценностни-

те системи на социалните групи, там те 
осъзнават своите интереси и цели, там 
те изработват програмите за дейност-
та си.  Та структурата на идеологиче-
ското пространство е определяща сила 
на развитието и функционирането на 
всички обществени системи.  Затуй е 
много важно, като ще се владее една 
държава, що за структура на идеоло-
гическото пространство ще наложи 
този дето я владее.  Нали схванахте – 
никакви сложни идеологии, никаква 
наука. Парата да пада, властицата да 
се вземе и задържи и още – конкурси 
за Мис малка проститутка, Мис по-
голяма проститутка, Мис джебчийка, 
Мисис малолетна майка, Мис брадата 
девойка в рокля (може и по бански) и 
т.н.. И така може да се управлява дър-
жава мили мои учени от естествени-
те науки. И не само държава – и цял 
съюз от държави може да се управлява 
така! – фиг.5

Фигура 5. Некои трансформации, 
свързани с неолибералната идео-
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логия.

 Идеологията може да е полити-
ческа, правова или религиозна. Дали 
схванахте – религията също е идеоло-
гия. Тъй, че нищо чудно, че някога ко-
мунизмът беше в сблъсък с религията 
– това са две идеологии, които са се 
борили за влияние – фиг.6.

Фигура 6. Религията, опиумът и 
комунизмът.

 Нека сега се съсредоточим върху 
политическата идеология – тя действа 
като форма на мотивация на полити-
ческото поведение и съставят миро-
гледната основа на политиката и на 
политическите концепции. Полити-
ческата идеология обосновава претен-
циите към властта и нейното използ-
ване  на социални групи или класи.
Обаче я попитайте някой политически 
ентусиаст – защо бе, джанъм, искаш 
власт.  И като започне да ви ръси едни 
за всеобщо благоденствие и световен 
мир, направо ще ви дойде да каже-
те – „О миг поспри, тъй хубав ти си!“ 

. Между другото откъде ли беше този 
цитат? Май беше от „Гьоте” на Фауст. 
Нещо приблизително такова беше. И 
към края беше. Ама кой да чете дотам.  
А запитвали ли сте се, що за дума е 
това фауст?  Много е интересна. 
Та обратно към идеологията. И нещо 
повече – политическата идеология е 
и инструмент за подчиняване на об-
щественото мнение и във връзка със 
завоюване и удържане на властта.   Та 
политическата идеология може да се 
превърне и в затвор за ума на цели об-
ществени групи.  И хоп – докато се ог-
ледате – вкарани сте в неолибералния 
затвор, парата я няма и все не стига, 
властта е у някакви чичковци-парич-
ковци неизвестно къде вън от държа-
вата и накрая (внимание!) – към скута 
ви парадира да седна брадата девойка, 
която същевременно ядосано пищи, 
че нарушавате човешките й права, 
като нещете да я оставите да седне. За 
вашите права обаче и дума не може да 
става.  Но така е колеги – комунизмът 
беше страшен, че хората отиваха в за-
твора за други идеи. Днес повечето от 
вас живеят в неолибералния затвор 
на ума. И правилно не ви харесва – че 
какво му е хубаво на затвора?   
 Политическата идеология има и  
доста други цели. Познавателна, оце-
нъчна, прогностична – дава представа 
за идеала на бъдещото устройство на 
обществото, интегрираща, защитна 
– използва се в конкурентната борба 
на идеологиите, социално-организа-
ционна – определя принципите на ор-
ганизация и управление на групите и 
процесите в социалното пространство. 
Но хайде да не задълбаваме из поли-
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тологията.   А сега ще ви покажа нещо 
весело – как у нас чисти политически 
идеологии май няма. Гледайте сега 
какво става по-надолу в текста. 

Някои политически идеоло-
гии виреещи по нашите краища 
(имащи почва у нас, както е ка-
зал един класик, дето много не го 
броят за класик, но то нашенецът 
какво ли не е оплюл, че и този ли 
няма да оплюе)
 
Национализмът 
Бива етнически, културен и държа-
вен. Етническият национализъм има 
за основна идея защита на интересите 
на определена етническа група. Кул-
турният национализъм има за основ-
на идея защита на интересите на хора, 
принадлежащи към дадена социална 
култура. Такъв вид национализъм е 
свързан с панислямизма, панслави-
зма, с идеите за англо-саксонското 
превъзходство и др. Държавният на-
ционализъм има за основни защитата 
на интересите на гражданите на съот-
ветната държава.  Основен признак на 
този национализъм е признаването на 
специфичен път за развитието на да-
дена нация и нейно специфично пред-
назначение.  
 Тъй.  Пишман-либералите с пяна 
на уста говорят срещу национализма. 
Схемичката отдавна е ясна – взимаме 
пачката и почваме да говорим срещу 
основната етническа група в дадена 
държава и гледаме да я отслабим кол-
кото се може и да я раздробим на мал-
цинства. И като ги раздробим и насъс-
каме един срещу друг пачкодателят си 

прокарва бавно и спокойно интереси-
те.  Ама това, че интересите на основ-
ната етническа група се мачкали, че 
да се защитават интересите на етниче-
ски малцинства – абе няма значение, 
бе Витанов. Как да няма значение – 
пита Витанов – я вижте хубаво какво 
е определението за етнически нацио-
нализъм.  Там пише етническа група, 
а не основната етническа група в да-
дена държава. Значи като защитават 
интересите на други етнически групи 
неолибералите всъщност прокарват 
етнически национализъм плюс обра-
тно дискриминация на етническото 
мнозинство. Нищо чудно, че никъде 
не ги обичат.  Същото и с културния 
национализъм.  Нали забелязвате как 
обилно се финансира пропагандата на 
културата на етнически малцинства?  
Та питам се аз, не ни ли се пробутва 
чужд културен национализъм като се 
крещи за малцинствени права. Питам 
се аз, а пачките си вървят. Те си вървят 
де, ама количествените изменения не-
избежно преминават в качествени. 
И накрая държавен национализъм. 
Винаги съм казвал – евалла на САЩ. 
Където има проблем с техен гражда-
нин, пращат самолетоносач.  Така се 
защитават интереси на граждани. Ама 
няма ли някой неолиберал да се сети, 
че това си е държавен национализъм? 
Абе Витанов, ще кажете, че смее ли 
някой от тия да се сети?  И хич няма да 
се сети, че има и български граждани 
и че тия български граждани и те ин-
тереси имат. 
 Но я сега да видим нещо много 
интересно – що е това либерализъм 
и що за либерали се въдят по нашите 
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краища. Щото то на запад от либерал 
до либерал има разлика.   

Либерализмът
Либерализмът е идеологията на бур-
жоазията. Няма лошо.  Това за све-
щената и неприкосновена частна соб-
ственост вече сте го чували. Обаче към 
тая идеология трябва да се привле-
кат и дотътрят и по-широки народни 
маси. И  за да има и за народеца нещо, 
се включва и концепцията за свобо-
дата на човека  и за неговите права и 
свободи. Икономическата доктрина 
на либерализма е до втръсване ясна 
на българина – право на собственост, 
свободен пазар, конкуренция, незави-
симост на икономическата дейност от 
държавата.  Освен това според либера-
лите държавата не трябва да се бърка 
много много в делата на гражданското 
общество.  Тъй ни нашепват по теле-
визиите. Защо ли? – я вижте фиг.7.

Фигура 7.  Кажете сега, че тоя не 
разбира, какви ги говори. 

 Всичко това са много хубави 
думи. Обаче какво е туй нещо граждан-
ско общество? Както опита показва, 
под гражданско общество се разбира 
подгрупата, свързана с буржоазията, а 

човекът, чиито права и свободи трябва 
да бъдат защитавани, е буржоата. Сво-
бода, свобода и човешки права, ама 
друго е да имаш имотец, да не си съв-
сем от народа. 
И ако някой може да ти вземе имотеца, 
гледаш тъй да извъртиш нещата, че да 
не може да ти го вземе. Човещинка, ще 
кажете. Така е – ще се съглася аз с вас. 
Още от ранните времена буржоазията 
се е страхувала от държавата и затова 
се е опитвала да я ограничи – всички 
знаете например идеята, че държава-
та трябва да се сведе до нощен пазач, 
които да охранява законните интереси 
на гражданите (я весело да напомня, 
че и по социалистическо време всичко 
у нас се правеше в името на човека, но 
не се казваше, кой е човека. И днес е 
така – свобода, права, а като се огле-
дате – някои човеци са по-човеци от 
другите).  
 Тази история с ограничаването 
на ролята на държавата довежда до як 
световен гърмеж  вече за втори път. 
Първия път беше през 30-те години на 
миналия век, когато стана ясно, че ли-
берализма води до класово разслоява-
не и оттам създава благоприятна поч-
ва за поява и развитие на фашистката 
идеология на запад, както и за укреп-
ване на комунизма на изток – фиг.8. 
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Фигура 8. Голямата депресия – 
либералната пропаганда и резул-
татите от либералната политика.

Тогава  класическият либерализъм бе 
попроменен и се появиха три течения. 
Едното течение си бърбореше за без-
контролно господство на пазара, които 
бил автоматичен регулатор на слож-
ните икономически и социални систе-
ми, а хората били прекалено прости за 
да го разберат и тяхната намеса влия-
ела отрицателно на пазара и оттам и 
на икономиката и обществото.  Тези 
идеи (на икономиста Хайек – фиг.9) 
намериха последователи дотолкова 
влиятелни, че Хайек получи Нобело-
ва мемориална премия по икономика. 
Но колкото пъти идеите на Хайек бяха 
прилагани на практика, толкова пъти 
се случваха кризи, катастрофи и про-
вали. 

Фигура 9. вЕрвайте ми! Вий сте прост 
матр’ял и трябва да оставите пазара 
на спокойствие. Той ще ви оправи и 
ще ви довърши!  Но тъй е то в гората – 
слабите умират, а месото им служи за 
храна на тия с големите зъби. 

Втората модернизация на либерал-
ната идеология е свързана с известно 
увеличаване на ролята на държавата 
за ограничаване на вредните действия 
на пазара върху гражданите и иконо-
миката. Това е либертарианството, 
свързано с Милтън Фридмън. Гигант-
ският гърмеж на тази версия на ли-
берализма дойде през 2008 година. 
Концепцията – вие си действайте сво-
бодно, а ако стане нещо - държавата 
ще ви спасява, бе умело използвана 
от група банкери, които завлякоха ак-
ционери и банки, а цели държави по-
тънаха в огромни дългове. Това което 
(отново както и по време на Голямата 
депресия) спаси капитализма, беше 
третото течение на либерализма, кое-
то беше насочено  към конвергенция 
с идеите на социалдемокрацията – 
разширяване на социалните функции 
на държавата и увеличаване на пъл-
номощията на държавата за намеса 
в икономиката с цел  построяване на 
държава на всеобщото благоденствие. 
Колкото и странно да ви се струва, това 
е кейнсианската версия  на либерали-
зма, доразвита днес с помощта на ма-
тематиката като неокейнсианска иде-
ология. И тъй неокейнсианците днес, 
както кейнсианците навремето отново 
спасяват икономиката на света и ка-
питализма като система. Но озовали 
се (отново) със сменен памперс нео-
либералите и либертарианците пак 
си подкарват старата песен. То, ако не 
си смениш навиците, памперсът пак 
ще се напълни, но таз мисъл е твърде 
дълбока за някои либерални глави.  Та   
световната икономика показва при-
знаци за съживяване и представите-
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лите на тези идеологии отново изпъл-
зяват от дупките си – ни лук яли, ни 
лук мирисали, за да се опитат за трети 
път да доведат света до тежка криза. 
Нека да предупредя – веднъж стомна 
за вода, два пъти стомна за вода, и на 
третия път... – Маркс ще вземе да се 
окаже прав, тъй както сте я подкара-
ли. То ако е Маркс, ще е пак добре, ама 
да не ви се случи нещо като идеологи-
ята, за която почвам да ви разправям. 
Правете си сметката господа, докато 
памперсът ви е още сух!
 
Комунизмът
Комунизмът е доста развита идеоло-
гия, включваща такива течения като 
ленинизъм, маоизъм, държавен кому-
низъм, троцкизъм и др.  Според кому-
нистическата идеология, обществото е 
разделено на класи, които се борят по-
между си.  Основната цел на комуни-
зма е да се премахне тази борба като 
се построи безкласово общество, къ-
дето липсва класовата експлоатация, 
а богатствата принадлежат на народа. 
Комунизмът предполага установява 
власт на трудещите се чрез революция 
или потискане на съпротивата на екс-
плоататорските класи, които трябва да 
бъдат лишени от собственост – фиг.10.

Фигура 10.  Нали разбрахте – никога 
не питайте защо бедните нямат  храна. 

 Някои си мислят, че комунизмът 
е умрял. Хич и не се заблуждавайте – 
той призракът си броди и с всяка криза 
на капитализма ще става по-голям. И 
ако капиталистическите елити изтър-
ват положението, той е готов да запъл-
ни главите на хората. И сега въпросът 
за 1 милиард евро – г-н Витанов, а ка-
питалистическите елити ще изтърват 
ли положението? Хе – де да знам. Ама 
лакомията може да вкара всеки в гро-
ба. Пък основната цел на капитализма 
е натрупването на капиталеца.  Бързо-
то натрупване на капиталец. 

Консерватизмът
 Сега почвам да ви говоря за кон-
серватизма. Вие четете и си мислете за 
нашите националистически партии. И 
се питайте – абе те не са ли повече кон-
сервативни, отколкото националис-
тически? Нали знаете – добрият учен 
винаги трябва да си задава въпроси. А 
този въпрос, де що ще си го задавате, 
хич няма да е безсмислен.
 И така, консерватизмът се фор-
мира през 17 век като реакция на ре-
волюционните изменения. Неговата 
основна идея е да се съхранят основ-
ните ценности, присъщи на общество-
то – традиционен морал, семейството, 
религията, ценностите на нацията и 
държавата. Консерватизмът е против 
бързите обществени изменения. Кон-
серваторите смятат, че всякакви ре-
шения и изменения трябва да бъдат 
приспособени към националните тра-
диции и обичаи, а не обратното – на-
ционалните традиции и обичаи да се 
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нагаждат към измененията.  Запазва-
нето на културните традиции е важно 
за консервативната идеология и дори 
има различни видове консерватизъм в 
зависимост от културата – имаме из-
точен консерватизъм и западен кон-
серватизъм, който залага повече на 
ролята на пазара, на ценностите на де-
мокрацията и на правата на човека.
 Днес консерватизмът издига 
идеята за ограничена демокрация, 
чрез която плуралистичното общество 
да се спаси от самоунищожение, за 
силна власт, която да може ефектив-
но да се справя с проблемите по време 
на криза и за утвърждаване и самоут-
върждаване на нацията чрез заемане 
на лидерско място в международните 
отношения. 
 Основните консервативни цен-
ности са редът, стабилността и тради-
ционализмът и тези ценности са ос-
новни на основата на разбирането, че 
обществото и държавата са резултат от 
естествена еволюция, а не на договор 
или обединяване на граждани, както 
счетат либералите. Според консерва-
торите логиката на прогреса е зададе-
на от висша сила, а пазарът и свобод-
ното предприемачество са резултат от 
естествено развитие. 
 Силната държава е политиче-
ски идеал на консерватизма. В тази 
държава трябва да има добре очерта-
но разделение – елитът има властта, 
а свободата е подчинение на властта 
и лоялност към нея. В това направ-
ление консерватизмът еволюира към 
неоконсерватизъм – при който имаме 
приоритет на правата и свободите на 
отделната личност за сметка на огра-

ничаване на  икономическите и соци-
ални функции на държавата посред-
ством приватизация на държавната 
собственост и съкращаване на соци-
алните програми. Неоконсерватизмът 
съединява традиционните ценности 
на индустриалното общество – таки-
ва като семейство, религия и морал с 
ценностите на постиндустриалното 
общество – образование, творчески 
труд, привличане на работници към 
управление на производството.
 Тъй. Честно да ви кажа, мислил 
съм си нещо (но нямам време да го 
направя). Мислил съм си да взема да 
спретна една консервативна програ-
ма за управление и да я подхвърля на 
нашенските тъй наречени либерали, 
като я озаглавя например „Национа-
листическа програма за управление 
на Родината“.  Дали ще ме вземат за 
националист? Е, тези от тях, които 
знаят че съм неокейнсианец и поназ-
найвам и политически науки, няма да 
се хванат, но колко са те?  На нивото 
на копанката с хранителната помий-
ка, наливана от господарите, почти 
всеки консерватизъм изглежда като 
национализъм.  Това на господарите 
им е ясно. Те затуй не набиват консер-
ватизъм в главите хорски. Те набиват 
неолиберализъм и либертарианство. 
Няма да набиват и кейнсианство – че 
нали тогава тук ще вземе да стане като 
при тях.  А не това е целта. Целта е да 
се поддържа градиентчето. А Градие-
нчетата водят до потоците, нали така, 
колеги математици, физици, химици, 
биолози и други учени от естествени-
те науки. А градиента на неравенство-
то води до потоци от пари. И за да не 
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секват потоците, трябва да се поддър-
жа градиента. Не е кой знае каква фи-
лософия да го разбереш.  Но за целта 
главата ти трябва да е далеч от копа-
нята. Обаче вдигнеш ли си главата от 
копанята – може и да станеш госпо-
дар. Затова – какво си вдигнал глава 
там – я бързо се навеждай обратно на 
нивото на копанята! Учен със учен (от 
естествените науки). 
 И хайде нататък из дебрите на 
идеологиите.

Технократизмът
 При технократизма основната  
ценност е развитието и вярата в без-
граничните възможности на техноло-
гиите за организация и развитието на 
обществото – фиг.11.

Фигура 11. Технократизмът рабо-
ти. Затова е и мразен в неразви-

тите общества. Защо ви е бистра 
течаща вода с риби в нея. Друго 
си е в блатото! Я какви жаби кря-
кат.  И като няма риба и жабата 
е риба. И принцеса също. Обеза-
телно със силикон. А ако е жабок 
– то непременно е велик мъж. Гос-
подар и командир. С гол задник, 
като вземе човек да погледне от 
запад на изток.  А защо задника 
на жабока е обърнат на запад? – 
ще попитате. А-а-а-а! Тая статия 
не е за културните ценности, а за 
политологията. Затуй няма да ви 
отговоря на тоя въпрос!

 Технократизмът е идеология за тези, 
които искат да се отдалечат от кон-
фронтационния характер на стандарт-

ните идеологии.  Е, това е идеология за 
хора, чиито глави са далеч от копани-
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те. Ама такива по нашите краища не ги 
обичат.  Ще кажете – ама ти Витанов 
им симпатизираш на технократите. Е, 
сега, и аз имам образование в областта 
на естествените науки и поназнайвам 
туй-онуй от технологии. Пък и нали 
виждате – в главата ми идеологиите 
са добре подредени. Е, тогава, що да си 
нямам предпочитания и аз.  По-добре 
технократизъм, отколкото автократи-
зъм или плутокрация. Ама какво беше 
автократизъм и плутокрация? Н-е-е, 
нали забелязвате, че тая статия е вто-
ра частна една трилогия. В първата 
част се обсъждаха тия неща, в първата 
част.  А сега – напред към социалдемо-
крацията.

Социалдемокрацията
 Социалдемокрацията възниква на по-
широка основа на социалистическо-
то движение, което се появява преди 
около 150 години с развитието на про-
мишленото производство и осъзнава-
нето на собствените интереси от стра-
на на работническата класа. В основата 
на тази идеология стои разбирането, 
че основните ценности – свобода, де-
мокрация, социална справедливост 
и солидарност, могат да се постигнат 
постепенно чрез обществени реформи 
без да има нужда да се прибягва  до ре-
волюции (революциите – нали знаете 
– един призрак броди из Европа – там 
са революциите).  Целта на идеоло-
гията е свързана с построяването на 
общество на социалната демокрация, 
което има икономическа, духовна, со-
циална и политическа структура – фиг 
12.  

Фигура 12. Някои си мислят, че со-
циалдемокрация и комунизъм са едно 
и също нещо. Грешка, както показва 
този предизборен плакат на Герман-
ската социалдемократическа партия 
от 1932 г.

Икономическата структура на со-
циалдемокротическото общество е 
свързана със смесена икономика с на-
личие на различни форми на собстве-
ност, контрол на пазарните процеси 
от страна на обществото и участие на 
трудещите се в управлението на про-
изводството.  Социалната демокрация 
предполага ликвидиране на неравен-
ството, дискриминацията и социално-
то отчуждение.  Вместо класова борба 
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социалната демокрация предполага 
социално партньорство на различните 
групи – трудещи се, собственици, бю-
рократи и управленци.
 Зевзеците от пейката пред блока 
(по точно тия от тях, дето не симпати-
зират на левите идеи) , обясняват со-
циалдемокрацията така – и вълкът да 
е сит и овцете да са цели, имаме мирно 
съвместно съществуване и чакаме на 
вълка постепенно да му опадат зъбите 
и евентуално да умре.  И питам ги аз – 
а стар ли е вълкът и ще мре ли скоро. А 
те наливат винце, рязват кашкавалец 
и казват – а - а - а, добре си е вълкът, 
не ще му изпадат скоро зъбите и не 
ще се гътне в близко време.  А-ха, каз-
вам си и представям що няма много 
социалдемокрация у нас – ами няма 
много такива, дето да не усещат мно-
го зъбите на вълка.  Виж социализъм 
има – щото има много, дето усещат 
зъбите на вълка – весело ще кажете. 
Правилно – ще отбележа аз и ще забе-
лежа – абе на тия, дето усещат зъбите 
на вълка, не ще да им е весело.  Пък 
вие вече схванахте, че социализъм, со-
циалдемокрация и комунизъм не са 
едно и също.
 Добре, стига за идеологиите. 
Нека се върнем отново към една от 
любимите ми теми – тази за полити-
ческата власт. 

Политическата власт
 И хайде пак – какво беше по-
литическата власт. Политическата 
власт е съвкупност от механизми, 
средства и способи за въздейст-
вие от страна на политически-
те субекти (сред които на първо 

място държавата!)  върху пове-
дението на хората, социалните 
общности и организациите с цел 
управление, координация и под-
чиняване на интересите на чле-
новете на социалните структури 
на единна политическа воля по-
средством убеждение и/или при-
нуждение. 
 В зависимост от съотношението 
между убеждение и принуждение по-
литическата власт бива например то-
талитарна, авторитарна или демокра-
тична – фиг.13. 

Фигура 13.  Един голям експерт 
по властта за един от факторите 
на властта.

Доста интересно е, че политическата 
власт може да се раздели на държав-
на и недържавна. Недържавната власт 
е свързана с властта на политически-
те партии и на обществено-полити-
ческите движения. Схващате значи 
– правиш си партийка и вече имаш 
недържавна власт (нали си от партий-
ния елит). Партийката ти става партия 
– и недържавната власт расте. Участ-
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ваш в избори и току виж, спечелиш 
достатъчно, че да влезеш в парламент 
и в правителство. И хоп – освен не-
държавна власт вече имаш държавна. 
И докато находчиви хора движат по 
този път, по научните събрания изли-
за поредната девойка и казва – „Ама 
ние учените, работим само за една-
та чест и така трябва“. Тъй, татиното, 
тъй – идва ми да я потупам бащин-
ски по рамото. Обаче се осведомявам 
кой е баща й и изведнъж става като в 
приказките – завъдил си значи кумчо 
Вълчо дъщеря, осигурил я материал-
но, пък тя научила прекрасно ария-
та на невинната и незаинтересована 
от материалното  овчица. Е, какво да 
правя – правя се, че вЕрвам. Ама вий 
не вервайте драги учени от естестве-
ните науки. Гледайте си интереса, още 
повече политическия интерес и стоите 
далеч от жално блеещи и патриотично 
даващи за науката душата си овчици. 
Щото покрай тях дебнат вълци. 
Та обратно към държавната власт. 
Държавната власт бива законодател-
на, изпълнителна и съдебна. По гео-
графски признак властта е национална 
и местна. Иначе погледнато, формата 
на властта се е развивала и еволюира-
ла с развитието на човешкото обще-
ство. Най-напред, при първобитните 
общества властта е била анонимна. 
След това властта се индивидуализира 
с напредване на процесите на разде-
ление на труда и възникване на нови 
видове дейности. С напредването на 
развитието на обществото се появява 
институционализираната политиче-
ска власт, основана на функционира-
нето на обществени институти, които 

изпълняват определени функции.  С 
появата и развитието на глобализаци-
ята и властта започва да се глобализи-
ра – тя става все повече над държавна 
и се представлява от законодателни 
и изпълнителни институции, чиито 
пълномощия надхвърлят държавните 
граници – фиг.14.

Фигура 14. Опитите за глобализа-
ция не са от вчера.

Има обаче и други теории за власт-
та – „властта ми е дадена от Господ..“ 
и тъй нататък. Няма да го обсъждам 
това (щото еволюционните теории по 
ми харесват, а те пък по ми харесват, 
щото съм от естествените науки. То аз 
си имам дефекти и кривици и сатана 
често ми викат, ама вие това вече го 
знаете). А сега – напред към Макиаве-
ли, Хобс, Маркс (леле!) и Вебер (който 
германската ми душица няма как да 
пропусне). 

Схващания за политическата 
власт от средновековието до днес
 Като говорим за политическа 
власт, няма как да пропуснем  Нико-
ло Макиавели. За него политическата 
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власт е реалната способност на прави-
телството да управлява поданниците, 
а целта на политиката и на държава-
та и увеличаване на властта с всички 
средства. Целта оправдава средствата 
– не е лошо като практическа доктри-
на – лошо е за тези, които тази док-
трина мачка – фиг.1 5.

Фигура. 15 . Като идете във Фло-
ренция и минете покрай Сеньо-
рията, идете и вижте статуята на 
тоз човек. И се огледайте. Може 
пък и статуята на Галилей да е 
наблизо. И не ги търсете на най-
видните места. Там са статуите 
на други хора, които може и да не 
сте чували, драги учени от естест-
вените науки.  Така, че не търсете 
Макиавели и Галилей откъм Се-
ньорията, търсете откъм реката. 
 
 Следващият, когото не можем 
да подминем, е Хобс.  За него държав-
ната власт е особен индивид, но кого-
то се подчиняват всички членове на 
обществото. А особеният индивид се 
поличава при съединяване в едно на 
волята на всички граждани. Левиатан 
значи – фиг. 16.

Фигура 16. Заглавната страница 
на прочутата книга на Хобс.

 И сега става интересно – оти-
ваме към Карл Маркс и Макс Вебер.  
Според Маркс властта е господство на 
обща воля (дотук като при Хобс), кое-
то господство се опира на принужде-
ние.  Субект на общата воля е иконо-
мически господстващата класа.  При 
капитализма, това е буржоазията и 
политическата власт е форма на проя-
ва на властта на капитала. Та не се чу-
дете, защо Маркс назовава основния 
си труд Капиталът – това е съдържа-
нието на капитализма, което има раз-
лични форми на проявление – ико-
номическа, политическа и т.н. Ама я 
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си признайте – не знаехте, че Маркс 
е кръстил тази книга така и поради 
тази причина. Може да вземете и да я 
прочетете. Доста неща ще научите за 
капитализма. Например какво става 
като печалбата надвиши 100% и тръг-
не да отива към 300%.  Но стига съм се 
отплесвал. А защо Маркс е опасен за 
днешните неолибералчета – фиг. 17.

Фигура 17. Кратко и ясно.  Марк-
сизмът е опасен, защото може да 
промени света. Затова толкова 
го и плюят.  Но от мен да знаете 
– Хегел, Маркс и Кейнс ще над-
живеят всякаквите еднодневки, 
които ви се представят за герои.  
Помните ли още Кончита Вурст? 
Дето щеше да надминава  ABBA 
по успех?  А догодина ще ви убеж-
дават, че идва новата суперзвез-
да – и що тя да не се казва пък  
Бомбита Доппелвурст  Дрейхин-
терншинкен фон Фиертещрассе-
линкс. Между другото в надписа 
върху картинката има грешка. 
Хайде намерете я.     

 При Макс Вебер – фиг.18 имаме 

нещо подобно на Маркс – там власт-
та е отношение на господство на хора 
над хора, което се основава на оправ-
дано  (чрез идеология например) на-
силие.  Политиката обозначава стре-
межа за участие във  властта (ах, мили 
мои, партии любими….) или стремежа 
за оказване на влияние върху разпре-
делението на властта (тука има прос-
транство и за задкулисни играчи).  Та 
Вебер дава и една много хубаво опе-
рационно определение на властта – 
това е възможността на даден деятел 
при подходящи социални условия да 
прокарва собствената си воля въпреки 
външната съпротива.
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Фигура 18. Първата – малко кла-
сика от Макс Вебер. Втората – за 
да не се чудите, кой пък беше тоя 
Макс Вебер и защо Витанов (дето 
се занимава и с математическа 
социология) толкова го уважава. 

 Днес деятелят на Макс Вебер 
може да е индивид, социална група, 
класа или болшинството хора в даде-
но общество и те прокарват и налагат 
собствената си воля над други инди-
види, групи, класи или части на обще-
ството.  И това налагане може да става 
чрез убеждение или чрез принужде-
ние.
 Да-а-а, Макс Вебер си е Макс 
Вебер. Да знаете какви неща за бю-
рокрацията е писал! Но вместо да ви 
занимава с това,  Сатаната Витанов ще 
вземе да ви занимае с нещо друго.
 
Ресурсите на властта и средства-
та за нейното осъществяване

 Ресурсите на властта са всич-
ко онова, което индивид или гру-
па могат да използват за да вли-
яят върху други индивиди или 

групи.  Властовите ресурси могат да 
се класифицират по човешкия фактор 
– като основани на мотивите на пове-
дение на обектите и на субектите на 
властта.  Та от тая гледна точка има-
ме  властване на основата на страха, на 
основата на убеждението или на осно-
вата на интереса – фиг. 19.  Всеки вид 
властови ресурс  си има особености на 
приложение, граници на приложение, 
степен на ефективност в дадена ситуа-
ция и граница на ефективност.
  

Фигура 19. Вашият страх е тяхна-
та власт? Ко? Не-е-е-е, няма тако-
ва нещо – ние сме демокрация, 
бе! (докато дойде някой с бухал-
ката, ама това вече е друг въпрос).

А главните средства за осъществяване 
на властта са 3: политиките, админи-
стративните актове и юридическите 
норми.  Нали запомнихте – главните. 
Значи има и други средства.
 Съвременното общество е тъй 
направено, че доминиращата власт 
в него е държавната. А държавата 
(най-важният обект на политическа-
та борба, върховната хапчица) се до-
могва към осъществяването на целите 
с различни средства – икономически 
стимули, идеологически въздействия 
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и др.  Държавната власт е важна, за-
щото има монопол върху принужде-
нието, който монопол се осъществява 
с помощта на държавния апарат (и 
се оспорва например от мафиотските 
групировки чрез собствен мафиотски 
апарат, който маже да се изхитри и да 
включи и част от държавния апарат). 
Държавната власт е йерархично из-
градена като долните нива се подчи-
няват на по-горните. 
 Сладка е държавната власт. Тол-
кова сладка, че често се пуска само 
след проливане на (големи количе-
ства) кръв. Още нещо важно за дър-
жавната власт – на фиг.20 

Фигура 20.  Картинката иска да 
ви каже, че има две неща, които 
не може да се разделят. Сещайте 
се за нея всеки път, когато се по-
яви поредният недочел зализан-
чо, които почне да ви каканиже 
за важността на индивидуална-
та свобода. Тъй, тъй, казвайте си 
вие, то, че е важно, е важно, ама 

тоя зализанчо не ни ли баламос-
ва, за да се докопа до държавната 
власт?  Щото парчето торта има 
два края. И ако някой ви пъха 
под носа острия край на индиви-
дуалната свобода, неговата вили-
ца май се стреми да се доближи 
до дебелия край на държавната 
власт.

Тримерното пространство на по-
литическата власт

 Ако си мислим за политическа-
та власт като за някакво фазово прос-
транство (каквито често имаме в мате-
матиката или физиката на сложните 
системи), то туй пространство е три-
мерно.
Трите оси на пространството на поли-
тическата власт са както следва. Най-
напред е оста на представителството 
– тя включва отношенията между по-
литическия субект и общността, коя-
то този субект представлява.  Втората 
ос е институционалната – това са от-
ношенията на политическия субект  с 
обществените институти. Третата ос е 
технологично-практическата – тук са 
технологиите и практическите реше-
ния които политическият субект вла-
дее за да решава проблемите на обще-
ството. 
 Много е важно къде се на-
мира политическият субект в 
пространството на властта. Това 
определя и възможността му да 
властва.
 Ще кажете – това последното не 
го разбрахме. Я дай пример.  Ами взе-
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маме бай ви Ганя и гледаме къде е той 
в пространството на политическата 
власт. Кого представлява той – себе си, 
разбира се и още кого (ами един дето 
като някой го целуне на едно място, 
бай ви Ганю ще го целуне на по-друго 
едно такова място).  Освен това да не 
забравяме Гочоолу и Дочооолу. Значи 
– криво ляво, придвижихме малко бай 
Ганя по оста на представителството. 
Да вземем за сравнение другаря Ста-
лин. Той представлява цялата партия, 
че и доста от народа – много напред 
по оста на представителството значи.  
После идва институционалната ос. На 
бай Ганя институцията е кръчмата, 
той много много с другите институции 
вземане даване няма (даже, ако поз-
волите да ви подшушна, не знае дали 
е либерал или консерва. Според зави-
си, дето има една приказка). Значи и 
тук съвсем мъничко отлепя от нулата. 
При другаря Сталин нещата са други 
– той е подчинил всички обществени 
институти (даже прочутият докторски 
колбас трябвало да се казва сталински 
колбас, но се сетили, че не е добре, ста-
линския колбас да го режат на парчен-
ца, та името му останало докторски 
колбас.) И технологично-практиче-
ската ос – тука бай Ганю владее тех-
нологията на рушвета (и опозицията 
да набие също). И тук съвсем близо 
до нулата. Технологии да решава про-
блемите на обществото другаря Ста-
лин владее много. Та тия два образа 
са съвсем в различни области на прос-
транството на властта. Булгар-булгар 
Ганьо около нулата, другаря Сталин 
– в свръхтежката категория. Та ето 
ви пример за политически анализ. 

Ха сега анализирайте най-напред до-
брият войник Швейк и след това един 
с мустаки, дето му викали някога „да 
живей!” на немски (как ли беше „да 
живей” на немски?).
 И сега нещо интересно. Има два 
главни способа (технологии) на власт-
ване. Първият е подбуждане на поли-
тическия обект към действия, изгодни 
за политическия субект – фиг.21.  

Фигура 21. Абе, я ме светнете за 
ефективен начин за подтикване 
към политически действия, из-
годни за политическия субект, че 
аз нещо не мога да се сетя.

А вторият способ е да се обезпечи без-
действието на политическия обект – да 
се блокират действията му които са не-
изгодни за политическия субект. Това 
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става например като политическият 
субект изключва неудобни теми от по-
литическите дискусии или изключва 
неудобни политически решения с цел 
да се предотврати неприятното за по-
литическия субект отражение на тези 
теми и решения в масовото съзнание 
на обществото – фиг. 22. 

Фигура 22.  В щабовете на поли-
тическите партии работят умни 
хора – никога не ги подценявай-
те. Те са много напред с матери-
ала по психология и пропаганда 
и знаят как да изработят масата 
средноинтелигентни хора.  

Значи ето така се опитват да ви рабо-
тят драги ми учени от естествените 
науки. По-податливите са карани да 
вършат неща в полза на политическия 
субект. На неподатливите се обезпеча-
ва бездействие – ами елегантно се от-
местват от позициите, от които могат 
да направят нещо. И хич не се диску-
тират заплащането, условията на труд 
и безобразията при проектната фи-
нансиране. По книжка – нали?  
 Разбира се, способите на власт-
ване могат да се класифицират и по 
други признаци.  Те могат да са демо-
кратични (властта се осъществява чрез 

участие на носителите и във вземане-
то на решения), либерални (при ува-
жение на правата и на свободите, ама 
на чии права и свободи - забелязвате 
ли че либералният способ на властва-
не е нещо различно от демократичния 
способ на властване!!!)   и т. н. 
 Процесът на властване се 
контролира и упорядъчява чрез 
специален властови механизъм – 
това са системите от организации 
и нормите на тяхната дейност. 
Такива организации са държав-
ните органи, правните органи и 
другите политически институти.
  И сега – като се юрне някой сис-
темите от организации и нормите на 
тяхната дейност да сменя, че да про-
мени страната към по-добро, той или 
тя трябва да знае, че така засяга спе-
циалния властови механизъм. А влас-
тимащите си го пазят този механизъм, 
защото им е важен. И  е нагласен да 
защитава техните интереси, а не ва-
шите интереси.  А си го пазят, щото 
той може да се и сменя. Но нищо – вие 
дорастнете дотам, че да знаете как да 
го смените. Като стигнете дотам, ще 
разберете доста неща, пък и с друго 
око ще гледат на вас. И Сатана може 
да почнат да ви викат.
 
 Политическите елити

Политическият елит – това е гру-
па от хора имащи привилегиро-
вано положение в структурите 
на политико-държавната и по-
литико-недържавната власт и 
непосредствено осъществяващи 
функцията на ръководство на 
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властовите отношения. 
 Политическият елит е съставен 
от хората имащи политическата власт 
в държавните и партийните институ-
ции. Там трябва да стигнете, драги ми 
колеги, за да имате реално влияние.  
 Категорията политически елит 
е еволюирала продължително време.  
Например Платон е делил общество-
то на 3 части – философски (научен) 
свръхелит, елит на управляващите и 
народни маси. Иронично ще отбеле-
жим, че днес елита на управляващите 
у нас се стреми да смаже по всякакъв 
начин научния свръхелит (нали знате 
стихчето – „ти ми пречиш“, „че как ти 
преча?“, „светиш!“).  Тази гигантска 
по тъпотията си идея – че свръхелита 
пречи на политическия елит, се дължи 
на елементарна липса на образованост 
– читателят вече знае, че научният 
свръхелит по Платон не е политически 
елит и като така по принцип не пречи 
на елита на управляващите. Разбира 
се, има членове на научния свръхелит, 
които могат да са членове и на упра-
вляващия елит. Но масивното съвпа-
дение между двата вида елити е нали-
че само при технократична система на 
управление – нещо, което никога не го 
е имало по нашите земи. 
 След Платон доста се е умувало 
по въпроса за това какво е елит и от 
какви хора е съставен той.  В днешните 
времена са се оформили 3 гледни точ-
ки по въпроса. Според едната елитът 
е слоят, намиращ се на върха на об-
ществената пирамида. Според втората 
гледна точка, елитът е не само съста-
вен от тези, дето са на върха на общес-
вената пирамида (например управля-
ващите) но и тези, които са достойни 

да са на върха на обществената пира-
мида (например опозицията в парла-
мента).  Третата група, включва таки-
ва като Парето, който гледа на нещата 
под малко по-различен ъгъл. Парето 
казва, че социумът е в равновесие, ако 
в елита се намират хора, които имат 
определени качества (независимо от 
това дали са добри или лоши от глед-
на точка на морала), които им обезпе-
чават властта.
 Защо обаче се появява полити-
ческият елит и ще изчезне ли няко-
га той? Дълбок и интересен въпрос е 
това. Някои казват, че потребността 
от управление на обществото поражда 
елита. В допълнение, казват те, егоис-
тичната част на човешката природа 
действа в посока на социално разсло-
яване.  Та тези същите смятат, че те-
ориите за безкласовото общество са 
грешка и казват, че класовата борба 
ще завърши не с диктатура на проле-
тариата, а с господство на тези, кои-
то действат от името на пролетариата 
(тоест номенклатурата в старата сис-
тема у нас преди 1989 г.) Няма да ко-
ментирам тук това. Само ще отбележа, 
че ако в една страна политическият 
елит почне да изглажда като на фиг. 
23, нещата не отиват на добре.
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Фигура 23. Политическият елит 
може да изглежда и така. 

Заключителни бележки към вто-
ра част
 Какво ли да заключа сега? Хай-
де, няма да заключвам, а ще оставя 
вратата отключена, че утре е 24 май. 
Празник – ще кажете. Утре политици-
те ще извадят от нафталина по някоя и 
мила дума и ще ви обещаят неща, кои-
то няма да изпълнят. Напред, науката 
е слънце, и тъй нататък... (що ли все се 
сещам за патриота, дето душа давал за 
наука и забележете, за свобода! – ня-
кой гениално е предусетил май,  как 
ще се опитват да ви плацикат с при-
казки за свободата...)  И като дойде 24 
май следобед – окачваме костюмчето 
на закалката, прибираме речта, че ще 
ни трябва и за догодина и пак по ста-
рому. Мила, родна картинка, завърш-
ваща все по един и същ начин – от 
провал към по-голям провал. А какви 
са политическите фактори, свързани с 
тези провали – ще попитате. Е, може и 
да ви отговоря направо (или пък може 
да се направя на улав и нищо не разби-
ращ от политически структури, систе-
ми и процеси). Но вземете и си потър-
сете сами отговора и като прочетете и 
разберете тази трилогия бързо ще го 
намерите.  Пък аз ще ви кажа по повод 
на 24 май, че правителствата идват и 
си отиват, а научната политика си ос-
тава една и съща. И докато е така и до-
като старите грешници отново се бутат 
към върховите управленски позиции 
(зер европари за наука идат да се ус-
вояват, трябват хора с опит в „усвоява-

нето”) то нищо няма и да се промени.  
Но да оставим това. Имам да ви раз-
правям още туй – онуй за политиката. 
И в следващата трета част  на тая три-
логия ще ви разправя за политически-
те партии и тяхната поддържаща маса 
(и не става дума за какаовата маса, от 
която се правят бонбони), за поли-
тическите процеси и политическото 
участие и за това, как политическото 
лидерство е свързано с политическите 
кризи (е как – ще кажете – тури бай 
Ганя начело на държавата и чакай да 
няма политическа криза). Ще си пого-
ворим още за политическата култура 
и политическия морал и ще се поста-
вим на мястото на умни задокеански 
и задунайски хора, които могат да раз-
биват политическото съзнание на раз-
ни национални елити и да поставят 
части от тях я на зелена копанка, я на 
червена ясла. Е, който елит го може, го 
може. А кой не може - рупа, както каз-
ва народът.   Разбира се, като тръгна да 
ви разправям неща в тази посока няма 
как да не засегна въпроса за външната 
политика и за международните отно-
шения, където всички са равни, ама 
някои са по-равни щото имат право на 
вето и ядрено оръжие. А ние сме равни 
на тях, равни сме, бе – само трябва да 
си помислим и ставаме равни на тези с 
ядрените триади – тъй, амчи как ина-
че.  Та с това и ще завърша екскурзия-
та из политиката, тъй както тя изглеж-
да зад политическата сцена. Сега, да 
взема да ви пожелая честит празник 
драги учени от естествените науки. Че 
то май слънцето на науката остана да 
грее само във вашите души. А в души-
те политически има черен мрак и кос-
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мически студ за науката. А, да – и бла-
ги слова за 24-ти май. И така – година 
след година, година след година.... До 
пълната и окончателна победа на тъ-
потията и простотията в татковината. 
Но я ми кажете – млъкни, бе, Сатана 
– фиг. 24 и отивайте да празнувате.  
Хайде, честит празник!

Фигура 24. Ако ние не си развеселим 
ежедневието, няма кой да го направи. 
А ако се питате, от кого вземам при-
мер, като се правя на дявол, нека и аз 
нещо да ви питам – а познахте ли кой 
е тоя на картинката? 

БГ Наука може да се използва като 
учебно 
помагало по история, физика, биоло-
гия и т.н. Материалите в списанието 
са поднесени по приятен и удобен за 
възприемане начин. 

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин по света да има достъп до 
него.

www.nauka.bg 

БГ Наука участва в проект „Кул-
турно-историческите паметници в 
област София-град“. 

www.monuments.bg

БГ Наука  участва в „XXXIX Нацио-
нална Конференция по Въпросите на 
обучението по Физика”, организира-
на от „Съюза на физиците в Бълга-
рия”

www.nauka.bg 
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Маркетингът в днешния конку-
рентен свят се нуждае от ин-
струментариум на ръба на но-

востите и предизвикващ активност. В 
работата си за големи компании, като 
Парамаунт и Тойота, наблюдавам чес-
то създаването на нови подходи за сег-
ментиране, разглеждане и анализира-
не на купувачите или на клиентите на 
световноизвестните корпорации, про-
изтичащи от изменията в поведението 
и нагласите на хората в реалния и във 

виртуалния свят .

В отговор на бързо развиващата се 
маркетинг индустрия, маркетолозите 
навременно разработиха социалните 
мрежи като инструмент за реализа-
ция на стратегическите корпоративни 
планове и като ключов канал за про-
веждане на промоционалните кампа-
нии. За съжаление, по отношение на 
опознаването на самата аудитория, 
експертите не са толкова модерни и  

Нетнографията - най-новото 
оръжие на маркетолозите

Автор: Цвета Калейнска
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се доверяват основно на класическите 
методи и подходи като фокус групи, 
социологически изследвания, интер-
вюта и т.н. 

Един от най-новите способи, който 
компании в САЩ развиват за предла-
гане на допълнително дълбоко “гмур-
кане” в социалните мрежи отвъд оке-
ана, е нетнографията. За какво обаче 
на маркетолозите са им нужни нови 
способи и средства за слушане в соци-
алните мрежи? Това е въпросът, кой-
то можем да си задаваме почти всеки 
ден, тъй като иновативните маркетин-
гови стратегии се менят постоянно, 
а отговорът винаги ще е един и същ. 
Разбира се, всичко е заради покупки-
те, които компаниите искат техните 
клиенти да правят, и за увеличаването 
на печалбите.

Нетнографията е единстве-
ният естествен метод, който 
предоставя пълна картина за 
един потребител. 

Дигиталните платформи за комуника-
ция, и конкретно нетнографията, пре-
доставят възможността за създаването 
на цялостен образ за потребителя, в 
голяма детайлност, което пък от своя 
страна  дава:

Цялостна картина на пазара -  сегмен-
тация, продуктово групиране, общи 
характеристики и др.;
цялостно обобщение на текущите он-
лайн комуникации - категории, сим-
воли, картини и др.;
обосновка за избора на клиента от 

социална гледна точка - мотив за по-
купка, процес на закупуване (на място 
или онлайн) и т.н;
подробна информация за нагласите 
към марката/продукта - декодиране 
на  автентичен авторски текст (под 
формата на мнение - постове в соци-
ални канали), както и визуален и ау-
диовизуален анализ (чрез споделени-
те снимки и видео от автора).

В нетнографията онлайн взаимодейст-
вията на потребителите се възприемат 
като отражение на личната култура, 
което спомага за получаването на по-
задълбочено разбиране за това кой 
всъщност е самият потребител. Колко-
то повече знаем за него, толкова повече 
възможности имаме да му предложим 
за това, което търси, без да е нужно 
да задаваме въпроси. В САЩ използ-
ването на този похват се разраства и 
тенденцията в развитието не само на 
нетнографията, а на всички способи 
за дълбоко “гмуркане” в информаци-
ята на потребителите,  ще продължава 
с все по-бързи темпове, тъй като паза-
рът става все по-разнороден. 

Нетнографията предоставя уникално 
конкурентно предимството на всеки 
бизнес, предлагайки възможността 
да се вземат по-прецизни, по-добри 
и финансово безопасни решения  за 
продукта или кампанията. Този метод 
е тайното оръжие на маркетинг индус-
трията и е доказателство как социал-
ните мрежи са причина за непрестан-
на иновация. 
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Източници на информация:
h t t p : / / s k i t s o l . c o m / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 1 3 / 1 0 / N e t n o g r a p h y -
Marketers-secret-weapon.pdf
http://www.nova.edu/ssss/QR/QR15-5/
kozinets.pdf
http://www.nyu.edu/classes/bkg/
methods/netnography.pdf

Tsvetta е консултиращ стратег по соци-
алните мрежи за Dogs Bollocks 5, DB5 
Inc. в Ню Йорк. Родена е във Велико 
Търново и през 2008 г. се премества в 

САЩ, за да получи висше образование. 
През 2012г. Tsvetta завършва коле-
жа “Св. Франциск” с дипломи по мар-
кетинг мениджмънт, международен 
бизнес и икономика. Понастоящем е 
студентка в Градския университет на 
Ню Йорк в кампуса Барух, където учи 
магистратура. През 2010 г. е короняса-
на за Мис България Диаспора САЩ и 
започва кариерата си на модел, въпре-
ки 165-сантиметровия си ръст. Пред 
камерите или зад кулисите на големи 
социалномрежови кампании, Tsvetta 
е доказана сензация зад океана. Бъл-
гарското гуру в онлайн индустрията в 
Америка има опит с големи компании 
като филмовото студио Парамаунт, 
Тойота, НАСКАР и Сони. Свободно-
то си време моделката е посветила на 
обучаване на жени лидери и стимули-
ране на  образоването на младите хора 
в България. Владее свободно 5 езика.
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 В своята статия „Исихасткото 
движение в България: Търновската 
школа и връзките и́ с Константинопол” 
английският изследовател Мюриел 
Хепъл пише следното: „Изглежда, че 
сред българите учението на Григорий 
Синаит попаднало на благодатна 
почва, което не е изненадващо предвид 
религиозната ситуация в България 
по онова време – както впрочем и 
по всяко друго време. България била 
страна в почти хронично състояние 
на религиозен кипеж”. И след като 
дава примери с богомилите, адамитите 
и варлаамитите, той заключава: 
„Изглежда, че в България всеки 
религиозен учител, православен или 
еретик, би намерил последователи, 
затова не е чудно, че Григорий 
Синаит скоро имал група от предани 
ученици”.1

1  “It would seem that among the Bulgar-
ians the teaching of Gregory of Sinai fell on fertile 
soil, which is not surprising in view of the religious 
situation in Bulgaria at that time – or indeed at any 
other time. Bulgaria was a country which was in 
almost chronic state of religious ferment… It seems 
that in Bulgaria any religious teacher, Orthodox or 

Дали обаче популярността на Григорий 
Синаит в Парория се дължала на 
„религиозната ситуация в България 
по онова време”? Действително ли 
успехът на учението му се обяснява 
с лековерието на българите, сред 
които „всеки религиозен учител, 
православен или еретик, би намерил 
последователи”? Бил ли е той просто 
поредният проповедник в техните 
земи, спечелил си лесна слава? 
Отговорите на тези въпроси ще се 
опитаме да потърсим в настоящото 
изследване въз основа на изворите.
Както в Житието на св. Григорий 
Синаит (ЖГС) – основен извор за 
живота му, така и в Житието на 
св. Теодосий Търновски (ЖТТ), и 
двете дело на Константинополския 
патриарх Калист І,2 се споменава, 

heretic, could find some following, so that it is not 
surprising that Gregory of Sinai soon had a band 
of devoted disciples”. M. HEPPELL, The Hesyhast 
Movement in Bulgaria: The Turnovo School and its 
Relations with Constantinople, Eastern Churches 
Review VII, 1 (1975), 12-13.
2 Авторството на Калист се отхвърля 
от В. КИСЕЛКОВ, Житието на Св. Теодосий 

Преп. Григорий Синаит – един 
вселенски учител

Автор: Алексей Стамболов, СУ „Св. Климент Охридски”

На незабравимия ми духовен отец архим. Ефрем, 
който ме вдъхнови да напиша настоящото изследване 

и неговото „парорийско” братство в скита 
„Свети Андрей”, Света гора.
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че преподобният привличал „като 
магнит” хората към себе си.3 Ето как 
Калист описва заселването на своя 
учител в Парория и последвалата му 
известност: „Когато агарянският 
род обкръжи цялата гръцка земя 
и разори всички местности и 
области, [Григорий]4 излезе от оная 
пребожествена планина,5 понеже не 
можеше да отшелничествува там 
поради честите варварски набези. 
По тази причина той дойде и в 
споменатото място [Парория] и не 
след дълго по цялата онази област се 
носеше слухът за чудния [мъж]; и на 
всички стана известен съвършеният 
Търновски като исторически паметник, София 
1926. Тази позиция той повтаря и в други свои 
съчинения. Критика на това мнение вж. у Δ. 
ΓΟΝΗΣ, Τὸ συγγραφικὸν ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχου Καλλίστου Α’, Ἀθῆναι 1980, 89-96. П. 
СТЕФАНОВ, Българските църковни събори 
през ХІV в. – нова интерпретация, Българска 
наука 15 (01.05.2007), 23-31, се опитва да заеме 
някаква средна позиция, заявявайки, че: 
„Както винаги, истината за ЖТТ се намира 
по средата между полюсите на отрицанието 
и венцехвалението” (с. 23). Библиография по 
въпроса за авторството (към 2004 г.) вж. у Α. 
ΔΕΛΗΚΑΡΗ. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: η δράση 
και η συμβολή του στη διάδοση του ησυχασμού στα 
Βαλκάνια. Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά 
το αρχαιότερο χειρόγραφο. Θεσσαλονίκη: Univer-
sity Studio Press, 2004, 53, бел. 68.
3 ЖГС, ХІ, 3 (Цитира се според гръцкото 
издание в: Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ. Άγιος Γρηγόριος ο 
Σιναΐτης, 311-348.); ЖТТ, 6. (Номерацията е 
според старобългарския превод в: Д. КЕНАНОВ, 
Крилатият въздухоходец Теодосий Търновски, 
Велико Търново 2010, 49-72. Цитатите са според 
новобългарския превод в: Пространно житие на 
Теодосий Търновски от патриарх Калист, Стара 
българска литература, т. 4. Житиеписни творби. 
Съст. и ред. Кл. Иванова, София 1986, 443-467.)
4  В бълг. превод неправилно: Теодосий. 
5  Света гора.

му живот и постничество. И 
можеше да се види там стичащото 
се множество хора, които слушаха 
божественото му учение, изтичащо 
като извор на жива вода”.6

Виждаме, че Григорий Синаит 
действително се радвал на 
голяма популярност по време на 
пребиваването си в Парория. Би било 
несправедливо обаче – както спрямо 
изворите, така и спрямо историческата 
истина – да търсим причината за 
това в „религиозната ситуация в 
България по онова време”. Всъщност, 
когато Григорий Синаит се установил 
в Парория, той бил вече възрастен 
(най-малко 60-годишен),7 известен 
и уважаван духовен учител на Света 
гора. Почитта на светогорското 
монашество към него е описана по 
характерен начин в житието на св. 
Максим Кавсокаливит от Теофан 
Перитеорийски. Там четем следното: 
„По онова време дойде на Света гора 
и преподобният Григорий Синаит и 
като се установи в скита Магула́, 
стана желан от всички светогорски 
отци, а най-вече от исихастите, 
понеже беше дивен учител на 
безмълвието и умствената молитва 
и познаваше много добре всички 
хитрости и  уловки на бесовете: което 
е нещо рядко и трудно за намиране. И 
6 ЖТТ 5.
7 Ако приемем, че се родил около 1275 
г. и отишъл в Парория около 1335 г. Относно 
предположенията за годината на раждане вж. 
М. ЖЕЛТОВ, Григорий Синаит, Православная 
Энциклопедия <http://www.pravenc.ru/
text/168073.html> (посещение: 02.05.2014); Α. 
ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 67-68; 
М. НИКОЛОВ, Исихазмът, св. Григорий Синаит 
и манастирите в Парория, Бургас 2013, 68.
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затова исихастите, като прибягваха 
към него, се поучаваха на тайните 
на умствената молитва и кои са 
сигурните белези на благодатта 
и кои – на вражеската измама”.8 
Подобно описание дава и Калист: 
„Затова почти цялото множество 
монаси се стичаше при него, като не 
понасяше по никакъв начин да остане 
лишено от твърде полезното му 
учение, защото се удостои да получи 
от Бога такава духовна мъдрост и 
благодат, че принасяше голяма полза 
за душите на всички онези, които 
се стичаха при него, както много 
пъти самите онези, които го бяха 
изпитали, ми разказаха”.9 По същия 
начин – като учител на светогорското 
монашество – го възхвалява и друг 
исихастки автор – Филотей Кокин.10 
Но славата на Синайския подвижник 
се разнесла далеч извън границите 
на Света гора. Монаси и миряни от 
разни места отивали при него, за 
да станат негови ученици. Един от 

8 [ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ], Νέον 
Ἐκλόγιον περιέχον βίους ἀξιολόγους διαφόρων 
ἁγίων καὶ ἄλλα τινὰ ψυχωφελῆ διηγήματα. 
Ἐκλεχθὲν ἐκ πολλῶν, καὶ διαφόρων Βιβλίων, εἰς 
ἁπλῆν τε φράσιν μεταγλωττισθέν, Καὶ νῦν πρῶτον 
τύποις ἐκδοθέν, Διὰ συνδρομῆς φιλοχρίστου τινὸς 
Χριστιανοῦ, εἰς κοινὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν, 
Βενετία 1803, 345-346.
9  ЖГС, ХІV.
10 ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Βίος ἁγίου 
Ἰσιδώρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 15, 
22, 23 (= Φιλοθέου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Κοκκίνου ἁγιολογικὰ ἔργα, τ. Α’ Θεσσαλονικεῖς 
Ἅγιοι [Θεσσαλονικεῖς Βυζαντινοὶ Συγγραφεῖς 
4], ἔκδ. Δ. Γ. Τσάμης, Θεσσαλονίκη 1985, 347, 
352, 354). Λόγος εἰς ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν 
ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης, 59 (= Φιλοθέου τοῦ 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Κοκκίνου ἁγιολογικὰ 
ἔργα, 492).

тях бил Атанасий, бъдещ ктитор на 
монастира „Преображение Господне” 
на Метеора, който по това време се 
намирал на Крит и също заминал за 
Атон с намерението да стане ученик на 
преподобния.11

От приведените свидетелства става 
ясно, че популярността на Григорий 
Синаит не се дължала на престоя 
му в Парория, а само го съпътствала 
и там.12 До каква степен обаче 
успехът на учението му се обяснява 
с „благодатната почва”, която той 
намерил в България и с неговите 
български последователи? На първо 
място трябва да отбележим, че в 
парорийското му братство, както и 
сред по-широкия му кръг ученици, 
имало не само българи, но също и 
ромеи (гърци), сърби и (вероятно) 
власи и унгарци.13 Трудно е да се каже 
какво е било съотношението между 
тях и какъв е бил броят на българите. 
Голямата заслуга на техния учител 
е, че успял да ги сплоти дотолкова, 
че да изглеждат като едно цяло, като 
една хомогенна общност, в която 
липсвали разногласията, споровете 
и конфликтите, а царували любовта, 

11 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ, Νέος 
Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. Η’ 
Ἀπρίλιος, Ἀθῆναι 2007, 191-192. Вж. М. ЖЕЛТОВ, 
Григорий Синаит, <http://www.pravenc.ru/
text/168073.html> (посещение: 02.05.2014).
12 „Където и да се намира – в Синай и Атон, 
Константинопол и Созопол, Ливан и Парория, 
св. Григорий Синаит излъчва благодатна 
отеческа любов и отговорност, затова той се 
радва на рояк от ученици и последователи…” (Д. 
КЕНАНОВ, Крилатият въздухоходец, 10). Срв. 
Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 114.
13  Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Άγιος Γρηγόριος ο 
Σιναΐτης, 135-138. Срв. ЖГС, ХІV.
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единомислието и послушанието към 
общия духовен отец.14

В същото време, изворите не 
споменават за някаква особена 
популярност на Григорий Синаит 
сред българите в сравнение с 
останалите народи, за да можем да 
допуснем, че успехът му в Парория се 
дължал именно на тях. Бихме били 
поласкани да е така, но запазените 
сведения не ни дават основания за 
подобно предположение. Това, което 
научаваме е, че славата на Григорий 
Синаит се разнесла по много места, 
не само в България. С това съвсем не 
искаме да омаловажим българския 
„принос” за разпространението на 
учението му.  Това, което искаме да 
кажем, е, че където и другаде да бе 
отишъл той – в Сърбия, Влахия или 
Русия, би пожънал същия успех и би 
имал „група от предани ученици”. 
Разбира се, в историята условно 
наклонение няма, но основание за 
подобно твърдение ни дава фактът на 
успеха, с който неговите последователи 
разпространили учението му в 
споменатите страни.15България може 
14 „Интересен момент в исихасткото 
движение и в школата на Григорий било това, 
че могъл да преодолее етническите различия 
и да формира една наднационална и духовно 
много сплотена монашеска общност. Така, 
сред учениците на Григорий имало голям 
брой българи, сърби и гърци, които живеели 
хармонично и работели, помагайки си 
взаимно, за монашеското си усъвършенстване” 
(Ι. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ, Ιστορία της Βουλγαρικής 
Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2005, 83).
15 Ролята на Григорий Синаит и неговите 
ученици за духовното възраждане на 
православните народи от XIV-XV в. е добре 
проучена и известна. За разпространението 
на учението му в балканските и другите 

и да е била благодатна почва, но не по-
маловажно в случая е, че той самият е 
бил благодатен учител.
Така стигаме до последния от 
поставените въпроси – дали св. 
Григорий Синаит бил просто 
поредният проповедник в нашите 
земи след богомилите, адамитите 
и варлаамитите, спечелил си лесна 
популярност? Нека се опитаме 
да видим какво в действителност 
привличало нашите предци към 
неговата личност и учение. Защо те, 
след като узнавали за Синайския 
подвижник, бързали да отидат при 
него? Защо понякога една среща била 
достатъчна, за да поискат да останат 
завинаги като негови ученици? Ще 
разгледаме четири характерни случая 
– два от Парория и два от Света гора 
– които според нас дават отговор на 
поставените въпроси.
Първият е от житието на Теодосий 
Търновски. Калист ни съобщава, че 

православни страни вж. напр. Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ, 
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 112-145; П. Пиголь, 
Преподобный Григорий Синаит и его духовные 
преемники, <http://www.hesychasm.ru/library/
sinai/pigol_1.htm> (посещение: 26.04.2014); D. 
BALFOUR, Saint Gregory the Sinaite: discourse on 
the transfiguration. First critical edition with Eng-
lish translation and commentary, followed by a sum-
mary version of this saint’s life. Athens 1983, 85-89 
[= Θεολογία τ. ΝΓ’ (1982), 1, 56-60]; S. POPOVIĆ, 
The Last Hesychast Safe Havens in Late Fourteenth- 
and Fifteenth-Century Monasteries in the North-
ern Balkans, Зборник радова Византолошког 
института ХLVІІІ, 2011, 217-264; И. ДУЙЧЕВ, 
Византия и славянският свят, София 1998, 140-
144; Д. КЕНАНОВ, Крилатият въздухоходец, 
9-20. За преводите на съчиненията му на 
славянските езици вж. М. ЖЕЛТОВ, Григорий 
Синаит, <http://www.pravenc.ru/text/168073.html> 
(посещение: 02.05.2014).
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когато той чул за Григорий Синаит 
и неговото братство в Парория, бил 
дотолкова запленен, че оставяйки 
всичко, „се притече усърдно в 
тамошната пустиня и откри 
желаното”. След това добавя: 
„Невъзможно е да се изрази с каква 
духовна радост се изпълни и с 
каква неизразима сладост, когато 
намери чудния мъж […] Оттогава 
той бе наставляван денонощно от 
онзи Григорий в благоустановени 
поучения на чистата и непорочна 
вяра, на божествените заповеди и на 
всичко друго, което уподобява човека 
на Бога и го въздига в съответствие с 
ръста на божествения дух. Така той 
следваше учителя и така бе наситен 
с духовно питие. И сякаш някакъв 
телец, кърмен от своята майка и от 
нея винаги обилно нахранен, по същия 
начин той бе напояван от онази 
божествена душа”.16

По подобен начин е описана и срещата 
на друг български подвижник – 
Ромил Видински с преподобния: 
„Тогава, узнал за Парория и че 
там има човек, велик в Господа, 
кир Григорий, […] Роман всецяло се 
подготвяше да замине оттук. И ако 
бе възможно, би получил криле и би 
прелетял пространството, за да 
се намери там по-бързо – толкова 
известността и славата на светия 
отец порази с любов сърцето 
му. Така го чух аз да разказва, че 
оттогава Загорие имало тялото, а 
Парорийската пустиня – душата 
му. Както елен, жадуващ за водни 
извори, той жадуваше и търсеше да 

16  ЖТТ, 6.

се приближи към Бога”.17 За разлика 
от Теодосий, Роман-Ромил не се 
решил веднага да замине за Парория, 
тъй като го възпирала „любовта и 
благоговението” на неговия духовен 
старец, който „обичаше силно добрия 
Роман”. Когато все пак игуменът дал 
съгласието си, той заминал, като „взе и 
друг брат, връстник и довереник, на 
име Иларион и двамата бързо стигат 
до Парорийската пустиня. Когато се 
намериха в обителта на споменатия 
свети отец Синаит, принасят, както 
е достойно, дължимото преклонение 
и благоговение на великия. А когато 
ги разпитваше откъде са и поради 
каква причина дойдохте при нас, 
те разказаха всичко за себе си и му 
съобщиха, че дойдоха там, понеже 
искат да бъдат негови ученици. 
Великият ги прие радостно и, прозрял 
чрез живеещата в него божествена 
благодат силата и волята на всеки, 
възлага всекиму от тях подходяща 
служба”.18

Следващият пример е с още един 
българин – „чудния Климент”, който 
бил овчар. Калист разказва за него, 
че поради душевната си чистота бил 
удостоен да съзерцава божествената 
светлина. Той споделил за тези 
видения на своя духовен старец, който 
не могъл да ги разтълкува, затова го 
завел при „божествения Григорий, 
комуто Климент разказа всичко 

17 Пространно житие на Ромил Видински 
от Григорий Доброписец, Стара българска 
литература, 472. Заслужава да се отбележи, че 
в това житие Григорий Синаит е наречен девет 
пъти „велик”.
18  Житие на св. Ромил. Стара българска 
литература, 472-473.
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това; и при това го помоли горещо 
да го приеме и да го причисли към 
своето добро братство”. Както 
изглежда, не само видът, но и думите 
на преподобния запленили младия 
монах, защото разрешили неговото 
недоумение – нещо, което не успял да 
направи предишният му наставник. 
Всъщност и тримата – Теодосий, 
Ромил и Климент – преди да отидат 
при Григорий са имали духовни 
ръководители. И ако можем да 
заподозрем Калист, че по този начин 
желае да подчертае авторитета на своя 
собствен учител пред този на другите, 
то какво да кажем за Григорий 
Доброписец, автор на житието на Ромил 
Видински? И продължава Калист: „А 
преподобният, като подражател на 
Христа и жадувайки за спасението 
на всички, го прие радушно и като 
взе настрана, го научи на всичко 
онова, което предизвиква спасение 
в душата му, заръчвайки му да има 
търпение, смирение, да уповава 
винаги на Бога […] А Климент, като 
прие с голямо смирение заръките 
на божествения отец, обеща да ги 
спазва всички нелениво; затова и 
се подвизаваше в работата по Бога 
с такова желание и усърдие, че за 
кратко време умът му се просвети 
със светлината на божествената 
благодат и не само се изкачи до 
съзерцанието на съществуващите 
неща, но и издигайки се от 
съзерцание в съзерцание, достигна 
до свръхестественото […] Такава 
душевна полза получи Климент от 
учението на преподобния; и не само 
той, но и всички, които слушаха 

божествените му слова и ги приемаха 
с любов и благоговение, получаваха 
голяма полза”.19

Но не само българите и не само 
младите монаси изпитвали такова 
благоговение към него. Някои от 
учениците му, преди да го срещнат, 
били вече възрастни и уважавани 
монаси на Света гора. По един 
твърде живописен начин Калист 
разказва за осемдесетгодишния авва 
Николай, който също станал ученик 
на преподобния: „Не измина много 
време обаче, когато [той] срещна 
чудния Григорий и веднага щом 
поговори с него и чу пресладките му 
слова, с цялото разположение на 
душата си стана негов ученик […] и 
не само остави човешки почести и 
слава като суетен и излишен товар, 
но и презря и старост, и години и 
като дойде с подчинение, се простря 
пред хубавите нозе на преподобния 
и възприе с радост подвига и труда 
на послушанието, като че е намерил 
някаква голяма находка. И така, 
предавайки волята си на сладостта 
на словата му и на ръководството 
му, стана изпитан във всяка 
добродетел и най-вече в смирението 
и надмина всички свои събратя”.20

Приведените цитати ни позволяват 
да направим следните обобщения и 
заключения. На първо място, всички 
извори са единодушни, че Григорий 
Синаит е бил необикновена личност 
сред своите съвременници. Със своя 
високо добродетелен живот, рядък 
духовен опит и мъдрост („познаваше 
много добре всички хитрости и  уловки 
19  ЖГС, ХІІІ.
20 ЖГС, ХІ, 4.
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на бесовете: което е нещо рядко 
и трудно за намиране”), но преди 
всичко с духовното си очарование и 
бащина обич, той оставял незабравим 
спомен у всички, които отивали при 
него за съвет, помощ или утеха. Не 
били редки случаите, когато, както 
видяхме, монаси изоставяли своите 
наставници и ставали ученици на 
преподобния, защото единствено 
той можел да удовлетвори напълно 
техните духовни търсения. Това личи 
и от следния пасаж в ЖГС: „Защото, 
когато най-добродетелните 
монаси го виждаха, че е достигнал 
до такова върховно благочестие и 
такова духовно самообладание и 
спокойствие и че с кроткото си и 
радостно лице изявяваше вътрешния 
блясък и благодат на душата си, 
оставяха своите наставници и 
като се стичаха при неговото 
учение и неговото братство, му се 
подчиняваха, желаейки да получат 
ползата, която идваше от него”.21

От цитираните пасажи проличават 
някои от качествата на Григорий 
Синаит, с които печелел човешки 
души и ги ръководел – духовна 
мъдрост и опитност, дар слово, които 
способствали да отговори по адекватен 
начин на духовните търсения на хората 
и да им предаде онова, което сам 
бил научил и до което бил достигнал 
през дългите години на монашески 
подвизи. От древността до днес са 
известни много велики подвижници, 
но малцина са оставили духовни 
школи след себе си, може би защото 
не са притежавали онази начетеност и 

21 ЖГС, ХІ, 4.

обаятелност, каквато имал Григорий 
Синаит. Тук нямаме възможност да се 
разпрострем върху метода на неговото 
духовно наставничество. Изворите 
също не ни дават подробности за 
това как е ръководел своите ученици. 
Учението му е запазено отчасти в 
житието му – в един диалог между него 
и младия Калист,22 както и в трудовете 
му. Нека припомним, че цели пет 
негови съчинения намерили място 
в известния аскетически сборник 
„Добротолюбие” (Φιλοκαλ�α).
Св. Григорий Синаит бил не само 
строг аскет, исихаст и духовно 
умъдрен човек, но и умеел да общува 
с другите, отнасял се с голяма любов 
към онези, които отивали при него. 
Самият той казва при срещата си с 
преп. Максим Кавсокаливит: „Остави 
сега това и ми разкажи, заради 
Господа, за твоята добродетел, за 
да ме просветиш […], защото аз не 
съм такъв, както някои други, които 
улавят ближния си с думите си, но 
го обичам, както себе си”.23 Нещо 
повече, преподобният се отнасял с 
любов и състрадание дори към онези, 
които се опитвали по някакъв начин да 
му вредят.24 Тази безкористна любов 

22 ЖГС, ІХ-Х.
23  „[ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ], Νέον 
Ἐκλόγιον, 346.
24  Тук могат да бъдат посочени като 
примери случаите с монах Лука, който се 
нахвърлил върху него с нож и отшелника 
Амирали, който изпратил разбойници 
да прогонят исихастите от Парория. Вж. 
ЖГС, ХVІІІ-ХІХ; М. НИКОЛОВ, Исихазмът, 
77-78. Самите разбойници, впечатлени 
от „доброто отношение” и „поученията 
на божествения отец”, се променили и 
изоставили разбойническия си занаят, 
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карала Григорий Синаит да ръководи 
своите ученици към светостта, която 
сам бил постигнал: когато човек обича 
истински, той дава на другия всичко 
онова, което сам притежава.
Трябва да отбележим обаче, че 
придобиването на последователи 
не било цел за Григорий Синаит, 
който всячески се стараел да избягва 
известността и предпочитал да 
живее в уединени и труднодостъпни 
места. Това се подчертава на няколко 
пъти в житието му. Поради тази 
причина отказал да отиде в двореца 
по покана на император Андроник ІІ 
(1282-1328), въпреки настоятелното 
желание на последния за среща.25 
Калист споменава също, че на два 
пъти при своите пътувания неговият 
учител се разделял с учениците си.26 
Въпреки че я избягвал, популярността 
го съпътствала, дори и след като той 
напуснал Атон.
След всичко това не е случайно, 
че толкова хора се стичали при 
преподобния, желаейки да бъдат 
негови ученици. Трудно можем да 
кажем нещо определено за броя 
на учениците му. В ЖГС Калист 
изброява поименно дванадесет негови 
ученици, но това далеч не са всичките 
му последователи – за нуждите им 
само в Парория били построени 
четири големи монастири (лаври).27 
„станали истински раби Божии и спечелили 
спасението на душата си” (ЖГС, ХХІV).
25  ЖГС, ХVII. Срв. М. НИКОЛОВ, 
Исихазмът, 75. Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Άγιος 
Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 80.
26  ЖГС, ХVII, ХХІ. Срв. М. НИКОЛОВ, 
Исихазмът, 73-74, 79. Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Άγιος 
Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 79-80, 86.
27 ЖГС, ХХІ.

Впрочем, разказът за учениците на 
преподобния заема обширна част от 
житието му (глави ХI-ХІІІ). Разбира 
се, чрез описанието на добродетелите 
на учениците Калист желае да извиси 
още повече техния (а и свой собствен) 
учител. За това той сам намеква с 
думите: „А за неговите ученици, 
които се издигнаха на висотата на 
добродетелите под ръководството 
на преподобния, не зная как достойно 
и подобаващо да разкажа…”.28 Но 
написаното от Калист се потвърждава 
напълно от фактите, които са ни 
известни от историята. Игумен Пьотр 
(Пиголь) посочва цели дванадесет 
последователи на преподобния, 
канонизирани за светци – повечето 
различни от изброените от Калист. 

29Трима от тях – Теодосий Търновски, 
Роман Търновски и Ромил Видински 
– са българи.30 В православната 
28  ЖТТ, 6.
29  Това са: Герасим Еврипски, Йосиф, 
Калист, Григорий Палама, Марк Клазоменски, 
Теодосий Търновски, Роман Търновски, Ромил 
Видински, Григорий Мълчалник (Доброписец), 
Атанасий Метеорски, Сисой Синаит, Никодим 
Тисмански. П. ПИГОЛЬ, Преподобный Григорий 
Синаит, <http://www.hesychasm.ru/library/si-
nai/pigol_1.htm> (посещение: 26.04.2014). По 
въпроса за това дали Григорий Палама е бил 
ученик на Григорий Синаит вж. Α. ΔΕΛΗΚΑΡΗ, 
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, 82-85; D. BALFOUR, 
Saint Gregory the Sinaite, 73-79 [= Θεολογία, 44-
50].
 
30   Някои изследователи смесват Роман 
Търновски и Ромил Видински (който като 
новоначален монах също носел името Роман), 
смятайки, че са един и същи човек. Δ. ΓΟΝΗΣ, 
Ταυτισμὸς ἢ μὴ τοῦ μοναχοῦ Ρωμανοῦ καὶ 
τοῦ μοναχοῦ Ρωμύλου, Ἀναφορὰ εἰς μνήμην 
Μητροπολίτου Σαρδέων Μαξίμου 1914-1986, 
τ. 2, Γενεύη 1989, 63-79, убедително, според 
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агиология рядко срещаме случаи, 
когато и духовният наставник (старец), 
и негови ученици са канонизирани 
за светци. А Григорий Синаит има 
не само духовни чеда, но и духовни 
„внуци”, достигнали святост, в лицето 
на патриарх Евтимий Търновски 
и митрополит Киприян Киевски, 
т.е. три поколения светци – нещо 
изключително рядко в църковната 
история. Няма да е пресилено, ако 
кажем, че Парория се превърнала в 
„работилница за светци”, в „духовен 
инкубатор”.
Св. Григорий Синаит поставя 
началото на дълга верига от 
ученици и последователи – дълга 
както хронологически, така и в 
пространството, тъй като преминава 
далеч отвъд Парория, България и 
Византия, дори и Балканите. Чрез св. 
Ромил Видински (или Раваницки в 
сръбската традиция) неговото учение 
достига Сърбия, а чрез преп. Никодим 
Тисмански, св. Киприан Киевски и 
Григорий Цамблак се разпространява 
на север до Влашко, Молдавия, Русия 
и Литва.
Във времето, когато междуособиците 
на Балканите достигат своя апогей, 
когато православните владетели 
воюват помежду си – българи срещу 
сърби, сърби срещу византийци, 
византийци срещу българи – един 
византиец от Мала Азия се установява 
на границата между Византия и 
България и приема без разлика всички, 
които отиват при него – българи, 
византийци, сърби – с еднаква любов, 
за да ги води по пътя на спасението и 

нас, доказва, че става дума за различни лица.

светостта – към най-висшето възможно 
за човека съвършенство. И за да 
завършим с думите на житиеписеца: 
„А божественият Григорий винаги 
имаше (следната) забележителна 
грижа: да пробяга като апостол 
цялата вселена и да увлече с учението 
си всички християни към божествено 
възхождане, та с помощта на 
практическата добродетел да ги 
въздигне, както и (самия) себе си, 
до висотата на съзерцанието с 
честото произнасяне на умствената 
молитва […] Понеже, като желаеше 
от цялото си сърце да просвети 
всички със светлината на Светия 
Дух, почти не остави място, не само 
у ромеите и българите, но и у самите 
сърби и дори още по-далеч, където 
да не разпръсне и разпространи 
чрез своето учение, божествените 
си слова и учениците си благото на 
безмълвието и умствената молитва. 
И както на Света гора доведе отците 
до правилното и чисто безмълвие 
и умствената молитва, по същия 
начин и на всяко място, където 
отиваше той или някой негов ученик, 
предаваше на всеки християнин това 
богоугодно занимание с умствената 
молитва и опазването на ума. 
Дори и когато отиде в Парория, в 
онази затънтена пустиня, устрои 
духовна работилница, в която 
преобразяваше отиващите при него 
към по-доброто”31.  
Григорий Синаит  с пълно 
право заслужава определението 
οἰκουμενικἰς διδάσκαλος – 
„вселенски учител”.
31  [ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ], Νέον 
Ἐκλόγιον, 340-341. Срв. ЖГС, ХІV, ХХІІІ, ХХІV.
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101 години от II-та Балканска война 
30.06.2014 - Военния клуб!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16819
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Д-р Владимир Василев ДМ
Д-р Веселка Радева
гл. ас. д-р Димитър Минчев 
Стефан Михов
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