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АРХЕОЛОЗИ СА ОТКРИЛИ
ПОВЕЧЕ ОТ 40 ПОТЪНАЛИ
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДА В 
ЧЕРНО МОРЕ

НЯКОИ ОТ ТЯХ НА ПОВЕЧЕ ОТ 
ХИЛЯДОЛЕТИЕ
Превод: Никол Николова
Източник: New York Times

Средновековният кораб лежи на 
около километър дълбочина на 
дъното на Черно море, негови-
те мачти, греди и дъсчена обли-

цовка лежат непокътнати в тъмнината 
в продължение на седем или осем века. 
Липсата на кислород в ледените дълби-
ни е ограничила обичайното изобилие 
от създания, които се хранят с потъна-
ло дърво.

Тази есен, екип от изследователи спус-
нали робот на дълго въже, осветили 
останките от кораба с ярки светлини 
и заснели множество снимки с висока 
резолюция. След това компютър обеди-
нил снимките в детайлно изображение.

Археолозите датират откритието към 
13. или 14. век, което отваря нов про-
зорец към предшествениците на пла-
вателните съдове от 15. и 16. век, които 
открили Новия свят, включително тези 
на Колумб. Този средновековен кораб 

вероятно е служел на Венецианската 
империя, която имала предни постове в 
Черно море.

Никога досега не е откриван такъв тип 
кораб в толкова запазена форма. Важно 
научно откритие е квартердекът, от 
който капитанът можел да направлява 
екипаж от може би 20 мореплаватели.

„Археолозите никога не са виждали 
нещо подобно“ – казва Rodrigo Pacheco-
Ruiz, член на експедицията на Център 
за морска археология към Университе-
та в Саутхемптън, Англия. „Не можехме 
да повярваме на очите си.“

Забележително е, че откритието, което 
е само едно от над 40 корабокрушения, 
които международният екип наскоро 
открил и заснел от българското край-
брежие, е един от най-големите успехи 
на археологията.

По възраст плавателните съдове обхва-
щат хилядолетие, от Византийската до 

https://move.bg/
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Османската империя, от 9. до 19. век. 
В повечето случаи корабите са в толко-
ва добро състояние, че изображенията 
разкриват непокътнати макари с въже-
та, рулове и богато украсени декорации.

„Те са удивително запазени“ – казва 
Jon Adams, ръководител на проекта в 
Черно море и учредителен директор на    
Морския археологически център към 
Университета  в  Саутхемптън.

Крум Бъчваров, член на екипа от Уни-
верситета в Кънектикът, който отрас-
нал в България и е ръководил други 
изследвания на водите и, казва че ско-
рошните открития „далеч надминаха и 
най-смелите ми очаквания“.

Фотограметрично изображение на кораб от османската епоха, който най-вероятно е 
потънал между 17. и 19. век. Откривателите го кръстили „Цветето на Черно море“, 
заради богатата украса от дърворезба, включително две големи греди с венчелистчета.

Отделни експерти казват, че хрониките 
на дълбоководната археология съдържат 
малко, ако изобщо някакви, сравними 
обхвати на открития, в които корабо-
крушения се оказват толкова изобилни, 
разнообразни и добре запазени.

„Това е страхотна история“ – каз-
ва Shelley Wachsmann от Института 

по морска археология към Texas A&M 
University. „Можем да очакваме истин-
ски принос към познанията ни за ан-
тичните търговски пътища.“ 

Стоките, които се разменяли в Чер-
но море, включвали зърно, кожа, коне, 
масло, платове, вино и хора. Татарите 
превърнали християните в роби, които 
били превозвани до места като Кайро. 
За европейците морето осигурявало 
достъп до северното разклонение на 
Пътя на коприната и внасяли коприна, 
сатен, мускус, парфюми, подправки и бижута.

Има сведения, че Марко Поло посетил 
Черно море, а италиански търговски 
колонии осейвали бреговете му. Ползи-

те били толкова големи, че през 13. и 14. 
век Венеция и Генуа водили редица бит-
ки за контрол над търговските пътища, 
включително тези в Черно море.

Brendan P. Foley, археолог от Woods 
Hole Oceanographic Institution в Кейп 
Код, Масачузетс, казва, че доброто със-
тояние на корабите предполага, че мно-
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го предмети в корпусите им вероятно 
също са непокътнати.
„Може да откриеш книги, пергамен-
ти, документи“ – казва той в интервю. 
„Кой знае колко отв тези неща са били 
транспортирани? Сега имаме възмож-
ността да разберем. Невероятно е.“

Експертите казват, че успехът в бъл-
гарските води може да подтикне други 
народи, които контролират части от 
Черно море, да се присъединят към ар-
хеологическото търсене. Това са Грузия, 
Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Д-р Foley, който е изследвал редица от 
корабокрушенията в Черно море, казва 
че по цялото протежение на морето не-
съмнено има десетки хиляди изгубени 
кораби. „Всичко, което потъва там, ще 
бъде запазено“ – добавя той. „Те няма да 
изчезнат“.

В продължение на векове Черно море 
е натоварен воден път, който обслужвал 
Балканите, Евразийските степи, Кавказ, 
Мала Азия, Месопотамия и Гърция. 
Морето отдавна очаква археолозите, за-
щото те знаят, че в дълбоките му води 

Фотограметрично изображение на кърма на кораб от Османската епоха, което показва макари 
с въжета и лост с изпипана дърворезба. Липсата на кислород в ледените дълбини на Черно море 
оставили останките относително непокътнати.
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има малко кислород, което е рядкост за 
големите водни басейни.

Големите реки на Източна Европа – 
Дон, Дунав и Днепър – вливат толкова 
много сладка вода в морето, че се фор-
мира постоянен слой над плътните, со-
лени води от Средиземно море. В резул-
тат, кислородът от атмосферата, който 
се смесва лесно със сладката вода, нико-
га не прониква в тъмните дълбини.

През 1976 година Willard Bascom, пър-
ви привърженик на океанографията, в 
своята книга “Deep Water, Ancient Ships” 
нарича Черно море уникално сред све-
товните морета и пръв кандидат за про-

учване и открития.
През 2002 година Robert D. Ballard, из-

следовател на потъналия Титаник, про-
вел експедиция в Черно море, в която 
открили останки от кораб на 2400 годи-
ни, натоварен със съхранени глинени 
буркани от античността. 

В един от корабите имало останки от 
едра риба, която е била изсушена и на-

рязана на парчета – популярна храна в 
Древна Гърция.

Новият екип казва, че е получил раз-
решение за проучване от българското 
Министерство на културата и от Ми-
нистерство на външните работи, което 
ограничава изследването само до ико-
номическата зона на държавата, която 
покрива хиляди квадратни километра и 
стига до дълбочина повече от киломе-
тър.

Въпреки че официалното име на екипа 
е Морски археологически проект „Чер-
но море“, или МАП „Черно море“, той 
изтегля също и утайки, за да разбере 

как покачващите се 
води на морето са 
погълнали предиш-
ни земни повърх-
ности и човешки 
селища.

Членовете на еки-
па, изброени на 
сайта му, включват 
Българския нацио-
нален археологиче-
ски институт, Бъл-
гарския център за 
подводна археоло-
гия, Швейцарския 
университет Со-
дерторн и Гръцкия 
център за морски 

проучвания.
Финансов поддръжник на про-

екта е фондация „Експедиция и 
образование“, регистрирана във 
Великобритания, чиито дарители 
желаят да останат анонимни, казват 
членовете на екипа. Д-р Adams от Уни-
верситета Саутхемптън, научен ръко-
водител на екипа, го описва като ка-

Илюстрация на кораба, открит в Черно море, според начина, по 
който изследователите вярват, че е изглеждал по време на своя 
апогей.
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Фотограметрично изображение на византийски кораб, датиращ вероятно от 9. век. 
Насложеното изображение показва един от свързаните с въже роботи на експедицията, 
който снима изгубените кораби.

Усилията започнали миналата година 
с огромен гръцки кораб, докато правели 
предварително проучване .

Тази година основният плавателен 
съд бил Stril Explorer, кораб с британ-
ско знаме, носещ площадка за кацане 
на хеликоптери, който обикновено об-
служва подводните тръбопроводи и ус-
тройствата на офшорната петролна ин-
дустрия.

Вместо това, археолозите на кораба 
спуснали усъвършенстваните си робо-

тализиращо академичната индустрия 
партньорство за най-големите проек-
ти „от този тип, подемани някога.“

Публично не се знае нищо за раз-
ходите, вероятно големи, по из-
следванията на Черно море, които 
ще продължат 3 години.   

ти, за да търсят древни останки и изгу-
бена история.

В интервю д-р Pacheco-Ruiz от 
Университета в Саутхемптън казва, 
че гледал мониторите до късно една 
нощ през септември, когато подвод-
ният робот осветил огромен кораб с 
висока степен на запазеност.

„Останах безмълвен“ – спомня си 
той. „Когато видях въжетата, не мо-
жех да повярвам на очите си. Все още 
не мога.“
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Българска наука и медицина просъществува като платено в 
продължение на половин година, като една от причините за символичната 
му цена беше да подкрепя финансово проекта Българска наука. Въпреки 
усилията ни да популяризираме новото издание, не успяхме да се 
справим добре с тази задача. Аудиторията, до която достига Българска 
наука и медицина, е твърде компактна и затова решихме да дадем 
свободен (безплатен) достъп до него.

Ето защо всеки, който е закупил брой или се е абонирал за него, ще бъде 
включен като дарител на списание Българска наука, след като потвърди 
съгласието си, като отговори на този имейл. За нас е изключително 
важно да бъдем коректни с читателите си и затова ви предоставяме и 
възможност, при така стеклите се обстоятелства, да получите парите си 
обратно, ако желаете това.

 

Благодарим ви за подкрепата и че вярвате в нас! 
От екипа на сп. Българска наука и медицина

Видео в YouTube

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM


13Българска наукаДекември 2016

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Наука

ИСТОРИЯ НА 
КОСМИЧЕСКИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ – САМО 
НА ЕДНА КОСМИЧЕСКА 
КАРТА!

Превод: Димитър Радев
Източник: GeoAwesomeness

Хората винаги са си мечтали 
за полет в космоса, но чак 
през втората половина на 
20-ти век били създадени 

ракети, достатъчно мощни, че да пре-
одолеят силата на гравитацията и да 
достигнат орбитални скорости, които 
да отворят космоса за проучвания.

Всичко започва през 1957 г., когато 
от Съветския съюз пускат първия из-
куствен сателит в космоса – Спутник 
1. Първият американски сателит Екс-
плорър 1 е пуснат в орбита след две 
години – 1958 г. През 1961 г. е поста-
вено начало на следващата ера в про-
учването на космоса – Юрий Гагарин 
става първият човек, обиколил Земя-
та. Полетът му траял 108 минути, а 
Гагарин достигнал височина от около 
327 км. Трябвало е да изминат 8 годи-
ни до 1969 г., когато астронавтът Нийл 
Армстронг прави „голям скок за чове-

Пътят към проучване на космоса е 
бил дълъг и често неравен, но сме ус-
пели да постигнем много.

Невероятният постер, наречен Кар-
та на космическите изследвания до-
кументира всяка голяма космическа 
мисия, започваща от Луна 2 през 1959 
г. до DSCOVR през 2015 г. Картата оп-
исва траекториите на всеки спътник,  
на всяко кацане, излитане, на всеки лу-
ноход или марсоход, всичко, което ня-
кога е напуснало орбитата на Земята и 
успешно е завършило мисията си. До-
пълнително всеки постер изобразява 
масив от над 100 изследователски ин-
струмента с ръчно илюстрирани указа-
ния за всеки космически кораб. Стра-
хотно и красиво!

чеството“, като стъпва на Луната…  
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Щракнете върху картата за пълен размер!

http://nauka.bg/wp-content/uploads/2016/11/Space-Exploration-Map-Large-Geoawesomeness.jpg
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Въпроси и 
отговори
с Петър 
Голийски

Петър Теодосиев

Бихте ли се представили на 
нашите читатели?
Казвам се Петър Голийски. Роден съм 
през 1976 г. в град Троян. Завършил 
съм Ловешката езикова гимназия 
през 1995 г., а през 2000 г. специал-
ност „Арменска филология“ (от 2009 г. 
„Арменистика и кавказология“) в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Бях първия 
випуск на тази специалност и първи-
ят, който я завърши.  През 2005 г. пред 
ВАК защитих докторска дисертация на 
тема „Ономастични и лексикални аспе-
кти на арменското етническо присъст-
вие в българските земи през Среднове-
ковието“. През 2013 г. се хабилитирах 
като доцент с монографията „Армения 
и иранският свят I–V век (Културни, 
социално-политически и езикови връз-

ки)“. Имам още 3 монографии зад гър-
ба си, едната от които е в 2 тома. 

Коя научна институция 
представлявате и с какво се 
занимава тя?
Преподавател съм от 2004 г. в специ-
алност „Арменистика и кавказология“ 
СУ „Св. Климент Охридски“, като от 
2006 г. към неин ръководител. 
 
Кое Ви запали да се занимавате с 
науката и кога се случи това?
До момента, в който не започнах да 
пиша дипломната си работа през 2000 
г., не осъзнавах, че имам заложби и ув-
лечения да се занимавам с наука. Скоро 
след завършването ми се отвори място 
за докторант. След конкурса прекъснах 
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докторантурата, за да изкарам казарма-
та и тя реално започна през 2002 г.

Имате ли одобрен проект в 
последната сесия на Фонд 
научни изследвания, как се казва 
той и какви ползи ще има той за 
науката и живота на обикновения 
човек?
Не. Работя сам. В моята област стига 
човек да е находчив и да има късмет с 
осигуряването на научна литература, 
може да се работи и без Фонда.
 
С какво заглавие беше 
последната Ви публикация? 
Разкажете ни повече за нея.
Ако говорим за тясно научна публика-
ция, последната ми статия е със загла-
вие „Мидийски, партски, персийски и 
източноирански имена в българската 
късносредновековна антропонимия“, 
излязла през 2015 г. в сборника „Иран 
и България в огледалото на историята“. 
Последната ми монография е „Заселва-
нето на българите на Балканския полу-
остров IV–VII век“ в 2 тома, издадена 
от Тангра ТанНакРа  ИК през 2015 г. 
Иначе в по-лек формат от началото на 
2016 г. сътруднича със сайта „Гласове“, 
където имам 5 статии, последната от 
която е „Глобалният капитал от Кон-
стантинопол до Ню Йорк“.
 
Има ли бъдеще науката в Бълга-
рия и как го виждате Вие?
Науката е като държавите. Ако държа-
вата има бъдеще или иска да има бъде-
ще, ако тя има свой национален проект, 
тя има и наука. Ако е оставена на до-
изживяване, същото чака и науката й. 
Науката винаги и по правило е в тясна 

връзка с потенциала и тежестта на дър-
жавата и с нейните амбиции в между-
народен и вътрешен план. Например 
през XIX век във Франция се прави 
наука с много високо качество. Говоря 
за хуманитаристиката, за която имам 
впечатления, но предполагам, че съ-
щото е било положението с точните и 
природните науки. Тогава например са 
извършени преводи на френски на ре-
дица арабоезични средновековни авто-
ри, както и на редица арменски средно-
вековни автори. Много от тези преводи 
и днес са единствените, направени на 
западен език. Днес обаче, за разлика 
от времето допреди Първата световна 
война, тежестта на Франция в света е 
много по-малка и в научно отношение 
тя е далече зад англосаксонците. Затова 
не можем да имаме свръхочаквания от 
българската наука като цяло, дори и от-
делни нейни представители да успеят у 
нас и най-вече в чужбина.
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
Нямам екип. Работя сам.
 
Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука във 
Вашата област?
Не. И е разбираемо, след като заплатата 
на един начинаещ асистент е по-малка 
от тази на една сервитьорка. Всъщност 
заплатата на един асистент е по-малка 
с няколко десетки лева от стипендията 
на един докторант. 
 
Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
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Да си направят добре сметката. Ако не 
им идва от вътре науката и не съзнават, 
че от наука нито ще забогатеят, нито 
ще станат известни, да бягат надалече 
от нея. В България, която се управля-
ва от 27 години от хора с ветеринарна 
психика и манталитет, науката е по-
следното нещо, което може да впечат-
лява и да носи престиж.

Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по 
отношение на науката?
Този въпрос стои точно като въпроса 
кое е по-първо – кокошката или яй-
цето. От една страна държавата казва: 
„Създайте краен продукт, а след това 
ще ви осигурим финансиране“. Друга-
та страна учените възразяват: „Как да 
създадем продукт, след като няма фи-
нансиране?“ Всяка от страните е права 
за себе си и аз се опитвам да се поста-
вя на мястото и на двете. Факт е, че в 
университетите в България има много 
некадърни, случайно попаднали там 
хора, които не само че ги мързи да из-
пълняват преките си преподавателски 
задължения, но още по-лошото е, че са 
стерилни откъм нови идеи. Най-голе-
мият враг на науката е липсата на идеи 
в нея. А не липсата на пари.
Факт е обаче и това, че у нас тези, които 
отпускат държавни пари, гледат на нау-
ката като на аграрна дейност, тоест оч-
акват след като са направили някакви 
капитоловложения, в края на годината 
да оберат доматите и да ги изложат на 
сергията на пазара. Те не съзнават, или 
може би им е по-удобно да си затварят 
очите, че всеки лев, вложен в наука, 
ще се възвърне след 10 или 20, а може 
би и след 50 години. А в някои случаи 

може да не се възвърне, защото и тук 
има риск, подобен на инвестиционния 
риск. Може ли например Института за 
български език в БАН ако получи 100 
лева през януари, през декември да е 
припечелил от тях 20 лева и в бюджета 
му да има 120 лева? Няма как да стане. 
Как си представяме да се изкарат пари 
от сборник със заглавие „Диалектът 
на село Х“, излязъл в тираж 500 брой-
ки, но едновременно с това авторът 
му е работил по него 5 години? Затова 
смятам, че преди българската наука да 
бъде заклеймена като импотента и сте-
рилна, гълтаща напразно пари, пълна с 
хора в третата възраст с претенции да 
са по-малкият брат на Нютон или Ари-
стотел и след това тя да бъде оставена 
на доизживяване, трябва да се напра-
вят поне 3 неща.

1.Държавата да възприеме един подход 
спрямо хуманитарните и губещи във 
финансов аспект направления и друг 
спрямо природните и техническите 
направления, като не ги поставя на 
една нога и с еднакви изисквания към 
тях. Защото, хайде да дам отново при-
мера с Института за български език в 
БАН, хуманитарните научни направле-
ния са част от културата на една нация 
и част от нейните характеристика на 
цивилизована страна. Смята ли някой, 
че Британия ще закрие Шекспировия 
институт към Университета на Бир-
мингам само защото той не носи пе-
чалба? Изключено,защото британската 
държава още преди векове е осъзнала, 
че науката не е само наука, тя е част от 
културната идентичност на един народ 
и част от нейната културна история.
2. Държавата да осигури, ако трябва 
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и със вземане на целеви заем, финан-
сиране, което да даде начален тласък 
и импулс на науката у нас, особено на 
онези направления, които могат да ге-
нерират печалба. 
3. Преди да се осигури такова финанси-
ране, трябва обаче да се направи ис-
тинска атестация и преакредитеране на 
висшите учебни заведения в България. 
Сега атестирането е до голяма степен 
формално – катедрите предават към 
факултетите напудрени и захаросани 
доклади за състоянието и научната си 
дейност, след това факултетите изпра-
щат съща така напудрени общи докла-
ди, които отиват в МОН, където биват 
оценявани от хора, които са или бивши 
състуденти на ректори и декани, или се 
познават по една или друга линия, или 
са приятели, роднини и т.н. За да има у 
нас истинско, безпристрастно и обек-
тивно атестиране, най-добре е то да се 
проведе от екипи от чужди универси-
тети, при които роднино-приятелският 
фактор няма да работи. Една такава 
реална атестация ще отсее истинските 
висши учебни заведения от ПУЦ-овете, 
поставили на входната си врата гор-
дото име „университет“. След атеста-
цията онези университети, които не са 
покрили стандартите, трябва да бъдат 
понижени до полувисши заведения 
или колежи. Така ще се намали броят 
на университетите у нас, които се съ-
ревновават за държавно финансиране 
и едновременно с това ще се повиши 
престижът и качеството на висшето 
образование у нас. 
След като се извърши това отсяване, 
вече държавата трябва да се намеси и 
да осигури за онези ВУЗ-ове, които са 
наистина на ниво университети, зна-

чително финансиране, за което стана 
дума в по-горе. Но аз съм скептичен, че 
това ще се осъществи някога. 
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КАКВО МОЖЕ И 
КАКВО НЕ МОЖЕ ДА 
НАПРАВИ ТРЪМП САМ 
ЗА КЛИМАТА

Превод: Димитър Радев
Източник: Science

Въпреки уязвимостта на много 
от неговите имоти към пови-
шаване нивото на моретата, в 
кампанията си новоизбраният 

президент Доналд Тръмп поддържаше 
Републиканската правоверност, гово-
рейки за промяната в климата, предиз-
викана от хората и критикувайки стъп-
ките на правителството на Обама да се 
справи с него.

През първите 100 дни от властта си 
Тръмп обеща да „откаже“ парижкото 
споразумение – наскоро приетата гло-
бална сделка, която да обуздае глобал-
ното затопляне, а също така регулация-
та на климата от Агенцията за опазване 
на околната среда, включително Планът 
за чистото гориво, който да спре емиси-
ите от захранвани с въглища електро-
централи.

Какво е способен да направи той, след 
като поеме властта на 20 януари, заедно 

с Републиканско мнозинство в Камара-
та на представителите и в Сената?
Ето няколко анализа:

Парижкото споразумение
Има няколко пътища, по които Тръмп 

може да поеме, за да подкопае ратифи-
кацията на сделката от страна на САЩ, 
която обеща да намали газовите емисии 
с над 28%, в сравнение с 2005 г., до 2025 
г. Според изискванията на споразуме-
нието, което САЩ вече прие, Тръмп не 
може веднага да се откаже от сделката, 
но може да го направи през 2020 г.

Също така, има по-драстични опции, 
казва Дейвид Виктор – експерт по меж-
дународна политика за климата от Ка-
лифорнийския университет, Сан Ди-
его. Тръмп може от името на САЩ да 
извести генералния секретар на ООН, 
затова че напуска Рамковата конвенция 
на ООН за промяната в климата, която 
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включва почти всички нации в света в 
членството си и координира споразу-
менията за климата.  След година ходът 
ще има своя ефект. Виктор подозира, 
че тази стъпка най-вероятно ще бъде 
предприета.

И по-просто 
казано: „Те може 
да не успеят да 
изпълнят задъл-
жението и да се 
лишат от силно-
то лидерство на 
м е ж д у н а р о д н о 
ниво, което правителството на Обама 
осигури“ – заявява Майкъл Опенхай-
мер, професор по геонауки и междуна-
родни отношения в Принстън.

Нито един от тези ходове не може да 
скъса споразумението от Париж, но мо-
гат жестоко да го подкопаят. В своята 
основа сделката зависеше от съгласува-
нето между двете държави с най-големи 
емисии – Китай и САЩ, които да нама-
лят емисиите. По време на гласуването 
Китай ясно заяви необходимостта САЩ 
да се придържа към международните си 
ангажименти. Всъщност, ако САЩ се 
откажат от споразумението, това може 
да направи Китай „една от водещи-
те сили в процеса в Париж“, отбелязва 
Виктор. И въпреки че сделката между 
двете държави може да бъде „дълбоко 
замразена“, тя все пак би могла да бъде 
съживена при ново правителство през 
2020 г. или по-късно.
Това, което може да спре Парижкото 
споразумение, са парите. САЩ са обе-
щали да подпомогнат финансирането 
на адаптацията към климатичните из-
менения за най-слабо развитите стра-
ни, с 800 милиона долара годишно. Но 

тези пари едва ли ще дойдат, докато 
Тръмп е президент, въпреки че Конгре-
сът има финалната дума за това как се 
харчат парите. Без този стимул нациите 
имат малко причини да спазват своите 
обещания. Вместо това, действията мо-

гат да се променят 
и да станат дву-
странни – между 
Китай и Индия 
или Европа или с 
Арктическия съ-
вет на нации с ин-
тереси в полярния 

регион. Виктор няма да бъде изненадан, 
ако висшите политически и бизнес ли-
дери на САЩ положат усилия да уверят 
света, че страната има план да се присъ-
едини отново към глобалните усилия в 
борбата с климата, когато Тръмп напус-
не.

Ако САЩ изостави Парижкото спора-
зумение, това ще накара нациите, които 
традиционно не са полагали усилия за 
международния климат, да се активизи-
рат в тази посока, докато САЩ и Европа 
се борят с трудните политически ситуа-
ции, в които се намират.

Планът за чистото гориво
Тръмп е назначил изтъкнат скептик на 

тема климат – Майрън Ебел, да води не-
говия преходен екип в Агенцията за опаз-
ване на околната среда. Ебел, който ръко-
води Центъра за енергия и околна среда в 
десния Competitive Enterprise Institute, не 
споделя притесненията за климата и е на-
рекъл Плана за чистото гориво, утвърден 
през август 2015 г., „незаконен“.

Поемайки властта обаче, екипът на 
Тръмп може да изпита повече труднос-
ти, отколкото изглежда, за да промени 

Това, което може да спре Па-
рижкото споразумение, са па-
рите. САЩ са обещали да под-
помогнат финансирането на 
адаптацията към климатичните 
изменения  за най-слабо развити-
те страни, с 800 милиона дола-

ра годишно.
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плана за горивата и други климатични 
регулации, които вече са преминали 
през дълъг преглед и процес на изпъл-
нение. Необходимо е много повече от 
просто утвърждаване на изпълнителна 
заповед, казва Джоди Фрийман – ди-
ректор на Правната програма за окол-
ната среда в Харвард.
„Не можеш да анулираш правило с един 
размах на химикала“ – заявява тя. „Те 
трябва да положат големи усилия, за да 
премахнат регулациите и да ги заместят 
с нещо друго.“

Всички промени на регулациите, кои-
то са съществували за известно време 
и са преминали към изпълнение,  като 
стандартите за ефективността на гори-
вото за коли и камиони или правилата, 
контролиращи емисиите на въглероден 
диоксид от нови електростанции, със 
сигурност ще срещнат предизвикател-
ство в лицето на групи за опазване на 
околната среда, от някои щатски прави-
телства и дори от индустриални групи, 
търсещи сигурност или предпазване на 
инвестициите си. А съдилищата няма 
да гледат благоприятно на усилията да 
се променят регулациите без здрав нау-
чен или технически аргумент, отбелязва 
Фрийман.

Планът за чистото гориво вече среща 
предизвикателство от Апелативния съд 
в САЩ в района на окръг Колумбия. 
Съдът може да решава преди края на 
слизането от власт на Обама, а след това 
Висшият съд, който вече прие регула-
циите, ще трябва да реши дали да поеме 
случая. Усилията на правителството на 
Тръмп да промени позицията на Аген-
цията за опазване на околната среда ще 
бъдат подложени на голям съдебен про-
цес, който ще продължи много години. 
И дори правителството да намери начин 

да спре плана, то сривът на въглищния 
пазар най-вероятно ще продължи, пре-
дизвикан от ниската цена на природния 
газ като конкурентно гориво.

По-сериозни промени в Агенцията 
за опазване на околната среда ще из-
искват съдействие на републиканците 
с Камарата и Сената, като голяма част 
от бюджета на агенцията и регулаци-
ите произхожда от законни изисква-
ния. Възможно е Конгресът да отсече 
тези закони и бюджета на агенцията, 
както Тръмп и някои представители 
на закона вече обещаха. Но далеч не е 
сигурно, че републиканците ще бъдат 
достатъчно обединени да преминат 
през такива трудности, особено с по-
тенциала на демократичен обструк-
тор в Сената (изискват се само 41 
вота, за да се предотврати гласуване 
на закони и назначения).

Правителството на Тръмп може лесно 
да блокира регулациите на Агенцията 
за опазване на околната среда, които не 
са завършени, включително лимитите 
на парниковите газове в съществува-
щите газ-станции, или регулациите на 
чистата вода в хидравлични разломи. 
Назначените от Тръмп също могат да 
атакуват регулации и политики, които в 
голяма степен зависят от преценката на 
агенциите, като често съдът отстъпва 
пред техните експертизи, казва Фрий-
ман. „Агенциите могат да променят 
своите позиции, докато това е рацио-
нално и разумно.“

Революцията на Рейгън 
съживена?

С търговците на горива като Харълд 
Хам – главен изпълнителен директор 
на   Continental Resources и Форест Лу-
кас – основателят на Lucas Oil, опреде-
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ляни като потенциални 
кандидати да ръководят 
съответно Министер-
ството на енергетика и 
това на вътрешните ра-
боти в правителството на 
Тръмп, най-голям исто-
рически аналог за след-
ващите години може да 
бъде началото на прези-
дентската работа на Роналд Рейгън. То-
гава той назначава висши чиновници, 
които често ставали врагове на поли-
тиките на техните собствени агенции. 
Например, министърът на вътрешните 
работи на Рейгън, Джеймс Уот, искаше 
да продаде обществените земи и да на-
мали защитата на горите, а директорът 
на Агенцията за опазване на околната 
среда Ан Горсук се опита да омекоти 
законите за чистата вода и чистия въз-
дух. Някои от състава на агенцията се 
бориха срещу това и имаше много загу-
би, оставки и съдебни процеси. И Уот, 
и Горсук накрая напуснаха сред поли-
тическия хаос и бяха заместени от по-
малко поляризиращи чиновници.
Тръмп може бързо да разбере какви 
са ограниченията на президентството, 
добавя Виктор. „Овалният кабинет ще 
бъде самотно място“, казва той,  ако Бе-
лият дом опита да направи радикални 
промени, на които щабът на агенцията 
яростно се противопоставя.

Щатите може да се 
активизират

Ако Тръмп продължи със своя изя-
вен скептицизъм относно климата, то 
очаквайте щатите да продължат своя 
активизъм чрез ограничени партньор-

ства като законите на Калифорния за 
парникови газове или Североизточната 
регионална инициатива за парникови 
газове, добавя Вики Аройо – изпълни-
телен директор на Климатичния цен-
тър на Университета Джорджтаун във 
Вашингтон.
„Като се имат предвид по-раншни раз-
говори с висши щатски служители от 
някои „червени“ и „сини“ щати“ – каз-
ва тя – „очаквам да видим много щати 
и градове да продължат да подкрепят 
чистата енергия и да повишаването на 
гъвкавостта спрямо влиянието на кли-
мата.“

Най-важното нещо, което учените 
могат да направят обаче, е да намерят 
начин да помогнат на Тръмп да разбе-
ре техните сериозни притеснения за 
промяната на климата, отбелязва Опен-
хаймер. „Обществото трябва да окаже 
своето влияние сега. То не може да се 
откаже и просто да се цупи за последи-
ците от вота.“

Очаквам да видим много щати и 
градове да продължат да подкрепят 
чистата енергия и да повишаването 
на гъвкавостта спрямо влиянието на 

климата.“
Вики Аройо – изпълнителен директор на Климатичния 
център на Университета Джорджтаун във Вашингтон
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„100 лица зад българската наука” е проект на списание „Българска наука“, който 
цели да интервюира 100 българи, които се занимават с наука както в България, така 

и в чужбина. Искаме да запознаем широката публика с лицата и съдбите, които 
стоят зад призванието да бъдеш учен. Вярваме, че това би дало позитивна нагласа в 

обществото към учени като личности и науката като начин на живот.

След като приключи събирането и обработването на интервютата, ще издадем 
електронна книжка с всички тях, която ще представим на събитие със специални 

гости – хората, които са ги дали. Тази книжка ще бъде в PDF формат и ще се 
разпространява безплатно.

Организатор: Партньори:

http://nauka.bg/100-scientists/%20


Какво?

Проектът “100 лица зад българската наука” цели да запознае широката публика 
с личностите и историите, които стоят зад призванието да бъдеш учен. Изданието 
ще представи чрез интервюта 100 българи, които се занимават с наука както в 

България, така и в чужбина. Книжката е проект на сдружение “Форум Наука” и ще се 
разпространява безплатно в интернет.

Включи се в екипа доброволци и вземи интервю от учен.
Идеята е в рамките на десетина въпроса да бъде представена историята на самия 

учен, неговата/нейната работа и лично мнение за науката в България.
Можеш да разчиташ на максимално съдействие от страна на организаторите на всяка 

стъпка. Ще получиш писмени насоки как да подходиш, плюс примерни въпроси.
Сам можеш да избереш и да предложиш учен, когото ще ти е интересно да 
интервюираш. Може да вземеш интервюто на живо или да проведеш цялата 

комуникация онлайн. Сам преценяваш и колко интервюта ще направиш - едно или 
повече.

Кога?
До края на януари 2017 г.

Организатор?
Сдружение “Форум Наука”.

Защо?
Целта на проекта е да допринесе за позитивна нагласа в обществото към учените като 

личности и към науката като начин на живот.

Къде?
От всяка точка на планетата.

Нужни умения?
Комуникационни умения и езикова култура.

Нужна екипировка?
Компютър и интернет. Записващо устройство, ако правиш интервю на живо.

Как да участвам?
Натисни зеления бутон “Ще участвам” и виж как да се свържеш с екипа.

Включи се до 20 януари 2017 г.
Мисията е от 22 ноември 2016 г. до 31 януари 2017 г.

ЩЕ УЧАСТВАМ

https://timeheroes.org/bg/forum-nauka/interviuirai-uchen
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Вие сте записала да учите При-
ложна математика. Как Ви за-
интригува тази специалност?

След 12 клас имах възможност да 
кандидатствам в няколко университета 
с изпит по математика. В ТУ бях 
избрала няколко специалности. 
Приложна математика поставих на 
трето място, след Компютърни науки 
и Комуникационни технологии. По 
описанието на специалността и по 
препоръка на мои по-опитни колеги 

от Младежкия център към Центъра 
за развитие на община Златоград, 
към който членувах тогава, прецених, 
че тази специалност съдържа в себе 
си много от това, което е свързано с 
първите две, а същевременно ми се 
стори по-интересна и по-подходяща за 
мен. Смятам, че направих най-добрият 
избор. Изключително доволна съм от 
колегите, с които имах възможността 
да уча и да общувам. С много от тях все 
още поддържам силни връзки, макар че 

Елица Пелтекова - завършила СОУ „Антим I“ в гр. Златоград, е бакалавър 
по Приложна математика към Факултета по приложна математика и 
информатика (ФПМИ), Технически университет – София (ТУ), завършва 
магистратура по Електронно обучение към Факултета по математика и 
информатика (ФМИ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Към 
момента е задочен докторант в катедра Информационни технологии (ИТ) на 
ФМИ, както и системен администратор на пълен работен ден в Лаборатория 
Информационно обслужване, същия факултет.

Всяко нещо с времето си, 
дори осъзнаването
Интервю с Елица Пелтекова

Яна Ненчева

Фиг. 1. VR устройствo

Google Cardboard в употреба.
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някои са зад граница. Доволна останах 
и от голямата част преподавателите в 
ТУ. С проф. Кети Пеева, която по мое 
време бе Декан на ФПМИ, а по-късно 
и мой дипломен ръководител, и до 
днес сме в контакт. За мен тя е един 
вдъхновяващ пример – не само като 
учен, а и като човек. Благодаря й!
Кога осъзнахте, че именно това 
е вашето занимание? Приз-
вание може би? Ако не беше 
това, с какво смятате, че щяхте 
да се занимавате?

Трудно ми е да кажа все още дали 
това е моето призвание, независимо 
дали говорим за докторантурата или 
за работата. Започнах да работя в 
Университетски изчислителен център 
(УИЦ тогава и Университетски център 
по информационни и комуникационни 
технологии сега) на СУ на половин 
работен ден още като бакалавър 
в четвърти курс в ТУ. Приятната 
атмосфера в колектива, многото млади 
знаещи хора и различните дейности ми 
позволяваха да се развивам в различни 
посоки.
Обичам да общувам с хора, да 
пътувам, да получавам нови знания 
и да усвоявам нови умения в сферата 
на информационните технологии, 
и не само. Може би с това щях да се 
занимавам, но така или иначе и сега 
имам възможност да правя голяма част 
от изброените активности.
А как решихте да запишете 
докторантура? Какво ви моти-
вира?
Още преди да завърша магистратурата 
си във ФМИ на СУ, а и веднага след 
това, много от колегите ми на работа 

в СУ ме подканваха да предприема 
тази крачка. Тогава не исках и да 
чувам. Нямах желание, особено като 
срещах многото примери на колеги, 
които бяха записали докторантура, а 
вече 10 години по-късно все още не 
бяха завършили. Не ми се искаше да 
започна нещо, което няма да завърша.
Мотиви за решението да запиша 
докторантура се появиха, когато 
през август 2013 г. от УИЦ на СУ се 
преместих да работя във ФМИ, СУ. 
Тъй като считам, че работата във 
факултет на университет естествено 
изисква от теб научно израстване, така 
се появи първият мотив. Друг важен 
мотив за записване на докторантура 
бе и все още е възможността да имам 
научен ръководител като доц. Елиза 
Стефанова – доцент в катедра ИТ 
на ФМИ и понастояще заместник-
Ректор на СУ. Тя изигра ключова 
роля за предприемане на тази крачка 
от моя страна, тъй като за мен тя е 
изключителен пример за подръжание в 
много аспекти – енергична, ерудирана, 
организирана, резултатна, отзивчива 
(особено много по отношение на 
докторантурата ми), а и много добър 
човек преди всичко.
Интересното при моето 
кандидатстване беше, че документите 
си подадох в последния възможен 
ден. До края не бях на сто процента 
убедена в решението си. Въпреки 
силните мотиви, имах мисли за 
заминаване в чужбина... С прилежно 
подготвени и подредени по изискване 
описано в уебсайта на СУ документи, 
отидох в Ректората на СУ. В стаята, 
където се приемаха кандидат-
докторантските документи за целия 
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университет „изненадващо“ получих 
изключително нелюбезно отношение 
и това за секунди внесе нотки на 
разколебаване в съзнанието ми и не 
малко разочарование от системата и 
хората в нея. Но реших, че не е редно 
да позволя на подобна случка да ме 
откаже. За отказване винаги щеше да 
има възможност.
Към днешният ден мога да кажа смело, 
че съм много щастлива, че записах 
докторантура. Даже още след първата 
година си казвах, че е трябвало да 
запиша веднага след магистратурата, 
но всяко нещо с времето си, дори 
осъзнаването.
Много от завършилите още 
като бакалаври се насочват 
към чужбина. Обмисляла ли сте 
да учите сходна специалност, 
но извън България?

Обмисляла съм и съм реализирала 
два семестъра от обучението си до 
момента в чужбина. И двата пъти 
това бе възможно благодарение на 
програма Еразъм (сега Еразъм+) – 
програма на Европейския съюз, на 
която едно от основните й направления 
е транснационалната мобилност на 
обучаеми.
Първият път, в който имах възможност 
да се обучавам в чужбина бе, докато 
бях бакалавър в ТУ. През летния 
семестър на 2007/2008 академична 
година прекарах в Брюкселски 
свободен университет (Université li-
bre de Bruxelles) в Брюксел, Белгия. 
Там се обучавах на английски език, 
изключително доволна бях от начина 
на преподаване, от отношението на 
преподавателите към студентите, от 
материалната база. Сред академичните 

занимания имах възможност да 
общувам с различни хора от много 
различни страни и националности, 
имах възможност и да пътувам. Всичко 
това ме обогати много, даде ми нова 
перспектива и към образованието, и 
към света.
Вторият път, в който се обучавах в 
чужбина, бе през летният семестър на 
2015/2016 академична година. Съвсем 
скоро, по време на текущото ми 
обучение като докторант, това време 
прекарах във Варшавския университет 
за природни науки (Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW) във 
Варшава, Полша. Този семестър се 
различаваше доста от бакалавърския, 
тъй като в позицията си на докторант 
не си просто обучаем студент, а си 
колега, ти си наравно с преподаватели 
и служители, което е и по-отговорно. 
Имах добрия късмет и щастието мой 
научен ръководител в Полша да бъде 
проф. Аркадиуш Орловски – декан на 
Факултета по приложна информатика 
и математика, изключително отзивчив 
и знаещ човек.
Имахте ли международни учас-
тия за времето си прекарано 
във Варшава? 

За макар и недългото време, с което 
разполагах (около 4 месеца), успях да 
постигна много неща, поне така ги 
оценявам за себе си:
•участвах в две международни 
конференции (една в Испания и една 
в Полша), на които представях, имах 
доклади, там срещнах отново познати 
колеги от други държави, с които сме 
се срещали на други конференции;
•формирах екип с двама други 
докторанти от приемащия университет 
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SGGW, с които работихме по малък 
проект „Виртуална разходка на 
кампуса“ (Virtual campus walk);
•успях да напиша две статии, като една 
от които предстои да се публикува в 
полско онлайн списание през декември 
тази година;
•проведох един обучителен семинар 
с 14 преподаватели и служители на 
SGGW на тема „Интерактивна бяла 
дъска и употребата й“ (Фиг. 2);
•проведох една дискусия на тема 
„Интерактивни дъски и употребата 
им„ с около 17 обучаеми (главно 
преподаватели в училища) в курс за 
следдипломна квалификация в SGGW; 
•направих едно интервю с магистър 
Бартоломей Вйеснер, учител по 
английски език и активно ползващ 
интерактивна дъска, по въпросите 
свързани с употребата и в етапите на 
начално и основно образование;
•направих два пилота за използване 
на интерактивна бяла дъска в 
дисциплината „ Информационните 
технологии в управлението“ (от англ. 

ез. “Information Technology in Man-
agement”) със студенти-бакалаври на 
колегата Томаш Возняковски от SGGW;
•проведох кратък обучителен семинар 
с преподавателката ми по полски език 
от SGGW на тема „Интерактивна бяла 
дъска и употребата й“.
И двата периода на обучение в чужбина 
се оказаха много ползотворни за мен 
и оказаха влияние върху развитието 
ми – както в професионален, така и в 
личностен аспект.
Каква е тематиката на докто-
рантурата Ви?

Темата на дисертацията ми е 
„Методи и средства за подпомагане 
на изследователския подход в 
обучението“. Като доста се набляга на 
проучване и експерименти в областта 
на приложение на информационните 
и комуникационни технологии в 
образованието. В частност приложение 
на интерактивните бели дъски, 
мобилните устройства (смартфони 
и таблети главно), устройства за 
виртуална реалност и как те могат да 

Фиг. 2. Обучителен семинар за работа с интерактивна дъска 
с преподаватели и служители на Варшавския университет по природни науки.
(Елица е вляво от интерактивната дъска)
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подпомогнат процеса на преподаване 
и учене, с което да се повиши 
ефективността на образователния 
процес.
Звучи много интересно. А с 
какво по-точно се занимавате в 
момента? Разкажете ни малко 
повече :)!

Както стана ясно по-рано (по-
нагоре в текста), имам афинитет към 
интерактивните дъски и любовта 
ми към тях се зароди в края на 2013 
г., когато моя колежка от ФМИ, ас. 
Николина Николова ме изпрати на 
първия ми обучителен семинар на 
тема „Работа с интерактивна бяла 
дъска“ с учители в детска градина в 
гр. Самоков (Фиг. 3). От тогава до сега 
интересът ми към интерактивните 
дъски не е спаднал, а напротив. Поради 
това и няколко от моите научни 
публикации са по темата свързана 
с интерактивните дъски. Базирала 
съм ги на проучванията, които съм 
провела и на обратната връзка връзка, 
която съм получила от потенциалните 

и текущите потребители на този 
инструмент за преподаване.
От март-април тази година (2016 г.), 
наблягам повече на проучване на 
темата виртуална реалност. Интересът 
ми към тази област бе провокиран от 
моят научен ръководител.
По покана на колеги докторанти от 
Факултета по физика на СУ, през месец 
октомври на тази година (2016 г.), имах 
удоволствието да направя представяне 
на тема „Виртуална релност. 
Приложение в образованието“ (Фиг. 
4) на събитие наречено „Докторански 
чай“. Много съм щастлива, че имах 
честта да бъда първият участник 
от ФМИ на това тяхно хубаво 
мероприятие. Преди около два месеца 
приключих с писането на научна 
статия, отново на тема свързана 
с виртуалната реалност и как тя 

може да подпомогне 
изследователския 
подход в обучението, 
за международна 
конференция XI In-
ternational scientific-
practical conference 
“Modern information 
technologies and IT-edu-
cation” организирана от 
Московският държавен 
университет „М. В. 
Ломоносов“. Резултатът, 
че е одобрена с 
покана за участие и 

Фиг. 3. Обучителен семинар на тема „Работа с интерактивна бяла 
дъска“ (Елица – средният ред, най-вдясно)

Фиг. 4. VR устройство Google Cardboard версия 1 – подготовка за 
употреба.
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информация, че ме освобождават от 
такса правоучастие, ме зарадва в деня 
на народните будители 1-ви ноември, 
този светъл български празник 
честващ просвещение, стремеж към 
книжовност и образование. В края 
на ноември се проведе и самата 
конференция, на която докладвах 
и имах възможността да слушам 
интересни и актуални лекции от главно 
руски учени, някои от които от Руската 
академия на науките.
През ноември приключих проучване 
и писане по научна статия за 
предстоящата догодина конференцията 
на Съюза на математиците в България. 
В началото на декември успях 
да се включа и в международна 
конференция организирана от 
Университетът за национално и 
световно стопанство, посветена на 
приложение на информационните 
и комуникационни технологии в 
образованието - 6TH International 

Фиг. 4. Загрявка на учасниците в благотворителен маратон, SGGW, Варшава.
(Елица е с номер 6)

Conference on Application of 
Information and Communica-
tion Technology and Statistics in 
Economy and Education. Предстои 
ми през декемви да проведа 
обучителен семинар с учители в 
детска градина на тема „Работа с 
интерактивна дъска“.
Какви са бъдещите Ви 
творчески планове след за-
вършването?

В днешно време сферата 
на информационните и 
комуникационни технологии 
е изключително динамична и 
не бих могла да конкретизирам 
какви точно ще са интересите ми 
и с какво ще се занимавам след 
две години. Но към настоящия 
момент мога да кажа, че след като 
завърша възнамерявам да остана 
в системата на образованието – 
формалното или неформалното, 
а може и в комбинация. Ще ми 
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се да допринеса технологиите да се 
използват повече и по-ефективно в 
помощ на обучението, с което нивото 
на образование в България да се 
подобри още и професията на учител 
да си върне престижа  от недалечното 
минало и да е желана от повече млади 
хора.
Какво Ви дава работата? Как 
Ви вдъхновява?

Работата ми дава предизвикателства, 
нови задачи, които да решавам, дава ми 
възможност да работя с интелигентни, 
начетени хора. Хора с богат опит 
в различни аспекти от живота и 
нестихваща енергия за развитие. 
Такъв пример е колежката ми Дафинка 
Митева, с която е удоволствие да 
работя всеки ден, както и прекият ми 
ръководител на работа – проф. Красен 
Стефанов, а и повечето колеги от 
катедра ИТ, към която съм докторант.
Как си почивате след дългия 
работен ден ?

Работния ден е условно понятие в 
случая, тъй като често работя и вечер 
от вкъщи, както и през почивните 
дни (уикенди и/или други официални 
почивни дни). 
Обичам да спортувам, да слушам 
музика, да танцувам, да посещавам 
културни събития (театрални 
постановки, концерти), да се срещам 
със семейството и приятелите си – 
реално и/или виртуално, съответно на 
живо главно с приятелите в България и 
виртуално (skype, viber, hangouts и др.) 
с приятелите от чужбина или живеещи 
в чужбина.
От началото на месец октомври 
започнах да посещавам и курс по 

полски език, който се провежда два 
пъти седмично, вечер, него също 
причислявам към почивката 
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БЕЛИТЕ ХРОНИКИ НА ВИТАНОВ
ХРОНИКА №8: 
ИСАК НЮТОН

ЧАСТ 2:
СЪР ИСАК НЮТОН – 
АДМИНИСТРАТОРЪТ

Николай К. Витанов, Калоян Н.Витанов
Институт по механика – БАН

И тъй, дотук ви разказахме за 
откритията на Нютон. Без 
съмнение е бил прекрасен 
учен. Но бил ли е и нещо 

повече? Има ли неща от дейността на 
Нютон, за които не ви разказват – дали 
защото не знаят, или защото искат да 
набият във вашето съзнание образа 
на бледия изпит, затворен в кабинета 
си учен, който гледа колбите си и не се 
интересува какво става около него? А 
може би нарочно искат да ви набият тоя 
образ в главата?  По-надолу ще ви раз-
кажем част от втората половина за ис-
тината за Нютон. Да не си мислите, че 
учен като Робърт Хук лесно се праща в 
забвение за 300 години. За това са нуж-
ни качества. Административни качест-
ва. От които Исак Нютон имал в изоби-
лие – фиг. 1.

Депутатът Исак Нютон. 
Богословски занимания

Ама Нютон и депутат ли е бил? - ще 
се зачуди някой. Да, бил е и тук най-на-
края вече образът на изпития, затворен 
в стаята си завеян учен, вторачен с иди-
отски поглед в колбите си, трябва да се 
счупи на парчета. Нютон живял 40 го-

Фигура 1. Сър Исак Нютон – Президент на 
Лондонското кралско общество, 1726 г.
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дини след излизането на “Принципите”, 
но към научните си достижения не при-
бавил много. Е, занимавал се с алхимия 
и с тълкуване на светите книги (и из-
числил, че краят на света ще дойде през 
2064 г.), но за слабата научна дейност си 
имало и други причини – политически 
и административни – фиг.2.  

В Англия назрявала революция. Тро-
нът на крал Джеймс II  - фиг. 3 се кла-
тел, а католическото му обкръжение не-
прекъснато се опитвало до внушава на 
краля, че университетите в Кеймбридж 
и Оксфорд са бърлоги на англиканското 
вероучение.

Кралят решил да засили католическия 
елемент в кралството. И както често 
става в резултат от нескопосани дейст-
вия, резултатът бил, че станала рево-
люция, която помела възможността за 
възстановяване на господството на ка-
толицизма в Англия – та оттогава и до 
ден днешен. Та, крал Джеймс се опитвал 
да върне господстващото положение на 
католическата църква чрез издигане на 
католици на високи постове. Един та-

къв католик бил монахът Олбън Френ-
сис, който Джеймс искал да направи ма-
гистър на Университета на Кеймбридж 
в нарушение на правилата му. Универ-
ситетът пратил делегация да се разпра-
вя с краля и в тази делегация бил вклю-
чен и… многоуважаваният професор 
Исак Нютон (тъй, тъй, бледният изпит 
учен, там дето колбите гледал, тръгнал 
да се разправя с… чистачката, ама не 
беше чистачката, с портиера тръгнал 
да се разправя, ама чакай, не беше и с 
портиера, с пазача на кралския дворец, 
а-а-а-а, и това не беше бе, а-а-а-а, сети-
хме се – с краля отишъл да се разпра-
вя, с краля. Брей, побъркал се от гледа-
не на колби, да си беше стоял в стаята, 
сега ще го накажат!). Да, ама не го нака-
зали – поведението му било такова, че 
кралските противници решили, че тоя 
Нютон става за депутат. Даването на 
званието на Френсис било отменено, а 

Фигура 2. Е-е-е-е, ще кажете, чак пък на 
банкнота да го изографисат при толкова 
крале и лордове!! Да знаете обаче, че 
си има причина за това. Я вижте по-
надолу в текста кой ли е бил директор на 
Монетния двор (държавната печатница 
за пари) на Великобритания, когато 
финансовият министър лорд Халифакс 
решил да сменя старите монети с нови? И 
кой ли фиксирал стойността на сребърния 
шилинг и златната гвинея? То отговора 
вече май ви е ясен, но четете подред, ще 
стигнете и дотам.

Фигура 3. Джеймс II , крал на Англия. 
Не изкарал много на трона.
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Нютон се оказал най-костеливият орех 
в кеймбриджката делегация – неразго-
ворлив и непреклонен. Та другите дела 
на краля вървели също тъй лошо и през 
1688 г. той трябвало да бяга във Фран-
ция, а на английския трон седнал Вил-
хелм Орански под името крал Уилям III 
– фиг. 4. Парламентът бил разпуснат и 
се състояли избори за нов. Нютон бил 
избран за депутат и през 1688 – 1689 г. 
бил в Лондон. Но какво да се изненадва 
човек – помните как младият Нютон чо-
въркал с ножа си името си на перваза на 
прозореца в училището в Грантъм или 
как държал в стаята си собственоръчно 
нарисуван портрет на екзекутирания от 
хората на Кромуел крал Чарлз I баш по 
най-свирепите години от управлението 
на Оливър Кромуел.

В парламента Нютон не говорил мно-
го. Има легенда, че единственото му из-
казване било насочено към портиера, 
на когото казал да затвори прозореца, 
че било хладно. Отново някой се опит-
ва да ви баламосва. Я погледнете какво 
направил депутатът Нютон за универ-
ситета си – има запазени цели 13 писма, 
в които Нютон дава политически ука-
зания на представителите на висшето 
ръководство на университета и резул-
татът от тези указания са доста придо-
бивки за Кеймбриджкия университет. 
Значи, похърквал си Нютон в парла-
мента, но като погледнеш – страшно 
ефективен и ефикасен по отношение на 
политика и придобивки за собствения 
си университет. Ама ние ще разправяме 
– той там похърквал, мълчал си, гледал 
с облещен поглед паяците по стените, 
та дано будните младежи и девойки да 
не вглеждат много в глупостите, които 
се вършат ежедневно из обществото. Че 
ако се вгледат, може да решат нещо и да 
променят…

През 1689 г. починала майката на Ню-
тон – събитие, което му се отразило 
доста негативно. Продължавала и дей-
ността на Нютон в Лондонското крал-
ско общество. Той посещавал заседа-
нията (като двамата с Хук гледали да се 
избягват един друг) и даже се запознал 
с Хюйгенс и с Джон Лок. Последното 
запознанство и смъртта на майка му, 
увеличили интереса на Нютон към бо-
гословието и около 1690 г. той започнал 
да пише статии на тема Апокалипсис 
(даже го изчислил, че ще дойде през 
2064 г.) - фиг. 5. Нютон дотолкова се 
вглъбил в изучаването на Библията, че 
го признали и за виден богослов  и това 
признание дошло както от студентите в 

Уилям III (Вилхелм Орански) – крал на Англия. 
При него нещата се стабилизирали и 
Британия поела по пътя да става империя.
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Кеймбридж, така и от интелигенцията, 
а също и от английския елит. Това съче-
таване на науката с богословието било 
нормална практика в ония времена в 
Англия – самият учител на Нютон, Ба-
роу, бил свещеник, а пък Робърт Бойл 
основал специална катедра за научна 
борба с… атеизма. Самият Робърт Хук 
също имал богословски съчинения. А 
съгласно запазените ръкописи Нютон 
си падал малко еретик – някои от цър-
ковните канони никак не му харесвали. 
Анализирайки свещените писания, Ню-
тон се опитвал да докаже, че папството 
ще загине и католическата църква ще 
бъде разрушена (идеи, които били дос-
та разпространени в протестантска Ан-
глия по онова време).

Освен това Нютон се интересувал дос-
та и от история. За това свидетелства и 
заглавието на последния труд на Ню-
тон, писан непосредствено преди смър-
тта му - “Хронология на древните цар-
ства с присъединена кратка хронология 
за събитията в Европа до завоюването 
на Персия от Александър Велики”.  Ня-
как си това заглавие не ви описва заве-
ян учен, вторачен по цели нощи в кол-
бите и в цветовете на разложената от 
призмата светлина. Но както споменах-

ме на няколко места, нашата цел е да ви 
обрисуваме истинския Нютон, защото 
той може да е за пример на младежта, а 
не хаховската карикатура, представяща 
Нютон като бледен изпит учен, занима-
ващ се само с наука. Напротив, Нютон е 
бил с корав характер, настойчив, инте-
лигентен и никак не е отстъпвал лесно в 
споровете и в ежедневните дела. Първа-
та глава на “Хронологията” той допъл-
вал и преписвал над 80 пъти! - фиг. 6.

Целта на Нютон била да приведе хро-
нологичните данни за древните цивили-
зации в съответствие с информацията, 
налична в Библията. В “Хронологията” 
Нютон изказва идеята, че историята 
започва с цивилизацията, а цивилиза-
цията започва, когато се появява ди-
ференцираното идолопоклонничество. 

Фигура 5. Един от богословските ръкописи 
на Нютон. Казват, че той написал повече 
страници за тълкуване на Библията, 
отколкото били страниците, написани от 
него в областта на естествените науки. 
Невероятно, но такава е била модата в 
науката по онова време.

Фигура 6. Хронология на древните царства 
от… сър Исак Нютон, Лондон, 1728 г. Значи 
не се е интересувал само от естествени 
науки и е бил доста разностранен учен.
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Нютон изчислявал и времето на различ-
ните исторически събития по сведения-
та за разположението на звездите. Така 
той изчислил, че историята със златно-
то руно трябва да се е случила през 936 
г. преди  Христа. 

Нека накрая отбележим, че покрай 
Джон Лок, Нютон се запознал с доста 
лордове, което повлияло положително 
на по-нататъшната му кариера.  През 
1690 г. Нютон приключил с депутатски-
те си задължения и се прибрал в Кейм-
бридж. Предстоял тежък период в жи-
вота му.
1690 – 1693 г. - психическото 
разстройство на Нютон 

Както споменахме по-горе, Нютон 
доста тежко понесъл смъртта на майка 
си. В допълнение, един пожар в кабине-
та на Нютон (казват, че бил предизви-
кан от кучето му, което бутнало запа-
лена свещ върху ръкописите на Нютон, 
докато той бил на църква) довел до уни-
щожение на много ръкописи – плодо-
ве на дългогодишен труд и особено на 
почти завършената му книга по оптика 
(която в преработен вариант ще види 
бял свят през 1704 г.) - фиг. 7.

Това допълнително силно разстроило 

психиката на Нютон (той един месец не 
можал да дойде на себе си след пожара). 
Всичките тези събития подхранвали 
психическото разстройство на Нютон, 
което  продължило около 3 години, като 
било старателно пазено в тайна от род-
нините и приятелите на Нютон, които 
го затворили в дома му и го накарали 
да пие лекарства, вследствие на което 
психическото му състояние започнало 
бавно да се подобрява. Тук ключовата 
дума е бавно – запазени са, меко каза-
но, странни писма на Нютон до  Джон 
Лок и до президента на Кралското об-
щество Пепис, в които Нютон пише, че 
се отказва от приятелството им, че не 
иска да ги вижда и други такива. Пепис 
се разтревожил за здравето на Нютон и 
подпитал приятелите си в Кеймбридж 
какво става. Нютон се извинил инди-
ректно, че имал болки в главата, не бил 
спал 5 нощи поред и се намирал в дос-
та раздразнено състояние, когато писал 
тези писма. Всичко това свидетелства, 
че психическото състояние на Нютон 
по онова време е било доста сериозно, 
вследствие на комбинация от голямо 
претоварване във връзка с научната му 
дейност плюс неблагоприятни събития 
в личния му живот. Но научната работа 
и по-спокойният живот в Кеймбридж 
постепенно водят до възстановяване на 
психическото равновесие на Нютон и 
той се захваща с доработка на “Принци-
пите” и подготовка на второто издание 
на книгата. В същото време животът в 
Лондон променя йерархията на предпо-
читанията му. Постигнал страшно мно-
го в науката, Нютон започва да мисли 
и за административна кариера. До осъ-
ществяването на тези мисли има още 
десетина години, ще помагат приятели 

Фигура 7.  Пожарът в кабинета на Нютон. 
Долу покрай масата – предполагаемият 
виновник (но доказателства няма).
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като лорд Халифакс – фиг. 8 и ще има 
противници като сивият кардинал на 
кралското общество Робърт Хук – фиг. 
9.

Окончателното преселване 
на Нютон в Лондон. Спорът с 
Лайбниц

Лорд Халифакс станал финансов ми-

нистър на Англия през 1694 г. и през 
1696 г. в Лондон плъзнали слухове, 
че Исак Нютон ще става пазител (ди-
ректор) на Кралския монетен двор 
(длъжност съответна на днешните за-
местник-директори на печатниците на 
централните банки). Нютон се опитал 
да опровергае този слух, но скоро Ха-
лифакс наистина го назначил на длъж-
ността, като разчитал на познанията на 
Нютон по химия и сплави (да не забра-
вяме, че Нютон доста се занимавал с 
алхимия), за да осъществи парична ре-
форма във Великобритания. Така, през 
1696 г. Нютон окончателно се преселил 
в Лондон. Върху него започнало да се 
излива кралското благоволение и през 
1699 г. той е назначен за главен дирек-
тор на Монетния двор – фиг. 10. 

Фигура 8. Чарлс Монтегю (лорд Халифакс) 
– финансов министър на Великобритания, 
студент и приятел на Исак Нютон.

Фигура 9. Робърт Хук – “моторът” на 
Лондонското кралско общество в първите 
3 десетилетия от съществуването 
му. Най-големият научен опонент на 
Нютон във Великобритания. Ами извън 
Великобритания – ще попитате? Е, четете 
надолу – за Лайбниц и интегралното и 
диференциалното смятане.

Фигура 10. Сър Исак Нютон – главен 
директор на Кралския монетен двор 
(държавната печатница за пари на 
Великобритания, която била разположена 
в известната на всички Tower of London).
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Заплатата е толкова висока, че Нютон 
се отказва от заплатата си на професор 
в Кеймбридж, а от 1701 г. предава и са-
мата длъжност на Лукасовски профе-
сор по математика (длъжност, която 
оттогава, та и досега, се счета за най-
престижната длъжност в университета 
в Кеймбридж). В Монетния двор Ню-
тон надзирава работата на интересни 
машини като печатарски преси и пещи 
за топене на метал и резултатът от тази 
работа е твърде естетичен -фиг. 11.

През същата 1699 г. Нютон е избран за 
член на Френската академия на науките 
– фиг. 12.

Идва 1703 г. и след смъртта на стария 
и могъщ научен съперник Робът Хук, 
Нютон е избран за президент на Лон-
донското кралско общество. През 1705 
г. кралица Ана му дава рицарско звание 
и той става сър Исак Нютон. Това му 
отваря пътя към постоянно участие в 
парламентарни и министерски комисии 
и даже по-късно му е поверено част от 
обучението на едно от кралските деца – 
принцесата на Уелс. 

През това време започва третият зна-
менит спор на Нютон. Този път спорът е 
с Лайбниц – фиг. 13, а темата е за това, 
кой е създателят на интегралното и ди-
ференциалното смятане. 

Вниманието на Нютон към проблеми-

Фигура 11. Златна гвинея, сечена в 
Монетния двор по времето на директора 
Исак Нютон.

Фигура 12. Колбер представя членовете 
на Френската академия на науките на Луи 
XIV, 1669 г.

Фигура 13. Готфрид Вилхелм Лайбниц – 
един от основателите на съвременната 
немска математическа школа.
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те на интегралното и диференциалното 
смятане е привлечено от неговия учи-
тел Бароу. Нютон, разработвал своята 
методология, интересувайки се от до-
пирателните към кривите и обсъждал 
почти непрекъснато резултатите си с 
Бароу, който също се интересувал от 
кривите, особено тези, които предста-
влявали траектории на различни тела. В 
началните години на тези изследвания 
Нютон отдавал второстепенно значение 
на разработваната математическа мето-
дология – за него тя бил инструмент, с 
който той получавал законите за дви-
жението на физическите тела – фиг. 14.

Нютон поставял физическата задача и 

давал математическото решение. Днес 
много от физиците задават задачите, а 
доста математици се опитват да ги ре-
шават. Някога Нютон правил и едното, 
и другото. 

Интересът на Нютон, Бароу и другите 

тогавашни учени към кривите линии, 
произтичал от простия факт, че пра-
вата линия се среща твърде рядко при 
описание на зависимостите между две 
величини в природата. Много по-често 
тези зависимости се описват от криви 
линии. А при кривите имаме непре-
къснато изменение на едната величина 
с изменението на другата и възниквал 
въпросът да се намери аналитичен из-
раз за допирателната към кривата (тя, 
допирателната, също се променяла не-
прекъснато) и аналитичен израз за пло-
щта под дадена крива. Задачата за пло-
щта е решена още в младите години на 
Нютон – през 1669 г. той дава на Бароу 
една статия, посветена на изчисляване 
на площта под една крива, като в тази 
задача са заложени основите на класи-
ческото интегрално смятане – площта 
под кривата е разделена на малки пра-
воъгълничета, чиято площ се сумира, а 
ширината на правоъгълничетата се ус-
тремява към нула. В тази работа, а и в 
последвалите работи на Нютон, величи-
ните, които се изменят се наричат флю-
енти (течащи, изменящи се), а отноше-
нието на безкрайно малкото изменение 
на един флюент към безкрайно малкото 
изменение на друг флюент е наречено 
ат Нютон флюксия (тоест производна в 
днешни термини – нека да отбележим, 
че днешните термини – интеграл, дифе-
ринциал и т.н. идват от Лайбниц, който 
разработва интегралното и диференци-
алното смятане независимо от Нютон, 
но може би малко по-късно). През 1672 
г. Нютон съобщава за разработения 
метод в едно писмо до Колинз (онзи 
Колинз, за когото стана дума в хрони-
ката, посветена на Робърт Хук). Това 
писмо е в основата на твърдението за 

Фигура 14. Една от публикациите 
на Нютон по метода на флюксиите 
и приложенията му към задачи от 
теорията на кривите.
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приоритет на Нютон пред Лайбниц по 
отношение на интегралното и диферен-
циалното смятане. Нютон не разкри-
ва обаче метода си, а дава съобщения 
за него в анаграми. Лайбниц, обратно 
на Нютон, публикува своята версия на 
метода през 1677 г. В 1684 г. Лайбниц 
продължава с публикациите по инте-
грално и диференциално смятане. През 
1693 Лопитал (да онзи същият Лопитал, 
които някои от вас познават от лекци-
ите по математически анализ) публику-
вал първия учебник по диференциално 
смятане – фиг. 15, като почти изцяло 
се опирал на постиженията на Лайбниц 
(което било логично, тъй като пости-
женията на Нютон били в огромната си 
част непубликувани – знаело се само, че 
Нютон има метод, известен като метод 
на флюксиите, знаело се, че методът на 
Лайбниц е почти същият, само дето бил 
доведен до знанието на много повече 
учени. Затова Лопитал използвал мето-
да на Лайбниц).

Тази работа непременно щяла да до-
веде до спор за приоритет и през 1695 
г. английските патриоти от Кралско-
то общество започнали да критикуват 
Нютон, че твърде лесно отстъпва при-
оритета на Лайбниц и всичките кни-
ги по диференциално смятане използ-

ват терминологията и методологията 
на Лайбниц, а не тази на Нютон. Към 
1699 г. спорът за приоритет се разга-
ря, а през 1704 г. се усилва доста, след 
като Нютон публикува две приложения 
към книгата си “Оптика” посветени на 
приложението на интегралното и ди-
ференциалното смятане към задачи от 
теорията на кривите. Анонимна рецен-
зия на книгата излязла в германското 
списание, в което публикува Лайбниц. 
Там приложенията са разтълкувани 
от гледната точка на методологията на 
Лайбниц. Привържениците на Нютон 
започват да мислят, че привържени-
ците на Лайбниц обвиняват Нютон в 
плагиатство.  През 1708 г. в Лондон се 
появила статия, в която методологията 
на Лайбниц пък била обяснена от глед-
на точка на методологията на Нютон и 
Лайбниц направо бил обявен в плагиат-
ство. Лайбниц, който бил чуждестранен 
член на Лондонското кралско общество, 
възразил на това и подал жалба в секре-
тариата на обществото. Но... нека ви 
споменем, че президент на обществото 
по онова време бил Нютон, който бързо 
се погрижил да изпрати Хук и неговите 
дела в забвение (за около 300 години). 
Кралското общество яростно защита-
вало своя председател и вместо да се оп-
ита да потуши спора, оттам се разнесли 
гласове, че Лайбниц наистина е плагиат. 
Създадена била комисия, състояща се в 
болшинството си от привърженици на 
Нютон, която констатирала, че... Лайб-
ниц наистина е справедливо обвинен 
в “плагиатство”. Спорът продължил и 
след смъртта на Лайбниц през 1716 г., 
като в Англия приоритетът за създава-
нето на анализа на безкрайно малките 
бил отдаван на Нютон, а в континен-

Фигура 15. Книгата на Лопитал по анализ 
на безкрайно малките величини.
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тална Европа – на Лайбниц. Днес класи-
ческият метод в анализа на безкрайно 
малките величини е наречен на името и 
на двамата учени (като в Англия често 
го наричат метод на Нютон-Лайбниц, 
а в континентална Европа и особено 
в Германия ще го чуете като метод на 
Лайбниц-Нютон). 
Нютон, Халифакс и превръщането 
на Великобритания в най-богатата 
капиталистическа държава

Когато станал финансов министър на 
Великобритания, лорд Халифакс (или 
студентът от Кеймбридж, Монтегю – 
приятел и почитател на Нютон) бил из-
правен пред сложен проблем – голямо-
то количество циркулиращи фалшиви 
монети. Причината била примитивната 
техника на обрязване на монетите след 
щамповането им, вследствие на което 
много от монетите не били с правилна 
форма, а и имали голямо отклонение 
от стандартното тегло.  Това обстоятел-
ство силно улеснявало фалшификато-
рите – фиг. 16.  

Халифакс поръчал изработката на 
нова преса за монети, която се задвиж-
вала с конска тяга и изсечените монети 
вече били с много по-правилна форма, 

нарези по края и с тегло, равно или поч-
ти равно на стандартното тегло на съот-
ветната монета. Новите монети, обаче, 
никак не били предпочитани от хората 
и в обръщение били само малък брой 
от тях. Халифакс и съветниците му не 
изчислили простата ситуация, в която 
(образно казано) неподвижната равно-
весна точка на съответната сложна сис-
тема била при старите, по-леки монети, 
а не при новите – по тежки монети със 
същия номинал – фиг. 17.

Хората предпочитали старите по-леки 
монети и толкоз. Халифакс се видял в 
чудо, защото не можел да обмени стари-
те монети с нови и така фалшификатите 

свободно продължавали да си циркули-
рат из населението и по пазарите. Ка-
руца след каруца от новите монети на-
пускали Монетния двор, но не влизали 
в обръщение – фалшификаторите пре-
топявали част от тях, за да произвеждат 
по-леки монети със същата стойност, а 
хората складирали по-тежките монети 
по сандъците и използвали по-леките 
и в голямата си част фалшиви монети 
при всекидневните си парични опера-
ции. Явно било, че така лорд Халифакс 
няма да овладее монетните проблеми на 
Великобритания. Но лордът имал идея 
и таен коз. Халифакс решил да обяви за 

Фигура 17. Златни гвинеи, сечени по 
технологията отпреди времето на лорд 
Халифакс и сър Исак Нютон.

Фигура 16. Производство на монети в 
Кралския монетен двор (преди да се появи 
пресата, задвижвана от конска тяга).
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невалидни старите монети и да напра-
ви масовата им замяна с нови монети. 
За целта обаче производителността на 
Монетния двор трябвало рязко да бъде 
повишена при запазване на качеството 
на продукцията. Нужен бил човек с го-
леми познания по химия и сплави. Тук 
бил тайният коз на лорд Халифакс – той 
имал на разположение такъв човек – 
натрупалият огромен опит при занима-
нията си с алхимия и огромен опит по 
сплави при заниманията си с производ-
ство на огледала за телескопи професор 
от Кеймбридж Исак Нютон. На път била 
да започне административната кариера 
на Нютон – фиг. 18.

Началото на кариерата на Нютон в мо-
нетния двор започнало със замах – били 
построени 10 нови пещи за претопява-
не на старите монети и били разкрити 
филиали на Монетния двор в няколко 
града на кралството (и това пак не се 
връзва с образа на завеяния, гледащ с 
изцъклени очи колбите си учен, неин-
тересуващ се какво става около него). 
Начело на филиалите Нютон поставил 
изпитани приятели, за които знаел, че 
ще свършат работа. Например, във фи-
лиала в Честър за директор Нютон на-
значил... Едмънд Халей (да, да, същи-
ят онзи Халей от Кралското общество, 
дето предсказал връщането на Халее-
вата комета). Производителността на 
Монетния двор под ръководството на 
Нютон се увеличила 8 пъти. Лорд Хали-
факс бил доволен. Тайният му коз сра-
ботил отлично. А пък Нютон започнал 
да става експерт по финанси и иконо-
мика (жалко, че съответните ръкопи-
си били намерени в архива на Нютон 
едва през 1936 г., иначе сега щяхме да 
четем за Нютон като за един от бащите 
на класическата икономика и финанси). 

Та, Нютон показал завиден админи-
стративен талант. Този талант вероятно 
бил забелязан още от ръководството на 
университета н Кеймбридж – в първата 
част на хрониката споменахме, че след 
смъртта на Бароу директорският пост 
на Тринити колидж бил предложен на 
Нютон, а такива постове определено не 
са се предлагали на хора без админи-
стративни таланти. Може би читателят 
е малко поучуден, че не са му говорили 
за този част от образа на големия учен. 
О-о-о-о, чакайте, има още – не сме ви 
разкази за четвъртвековното управле-
ние на Лондонското кралско общество 
от железният му председател сър Исак 
Нютон. 

И така, обратно към Монетния двор. 
Лорд Халифакс бил намерил подходя-
щия човек за директорската длъжност. 
Нютон съвестно изпълнявал задълже-
нията си. Предлагали му подкупи, но 
той отказвал. Опитвали се да го махнат 
от този пост, като му предлагали други, 
високоплатени длъжности, но с по-мал-
ко влияние. Той успешно преодолявал 
интригите (все пак никой от интриган-

Фигура 18. Юбилейна монета, посветена 
на Исак Нютон, 2006 г.
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тите нямал толкова мозък в главата, 
колкото имал Нютон). Писали доноси 
срещу него, но интригите не влияели 
на дейността на ковчежника Нютон. 
Нютон лично докладвал в Камарата на 
лордовете за делата на Монетния двор 
и е интересно, че той лично е фиксирал 
стойността на златната гвинея и сре-
бърния шилинг. Та, както е модерно да 
се казва днес,  Нютон оставил дълбока 
диря в английските финансови дела. А 
като директор на Монетния двор, Ню-
тон приемал и чуждестранни делега-
ции, като например руския цар Петър I 

през 1698 г.  - фиг. 19. Общественият 
авторитет на Нютон растял и това не 
било никак добре за отколешните му 
противници в Ландонското кралско об-
щество и най-вече за Робърт Хук. Расте-
ли и доходите на Нютон. Като директор 
на Монетния двор заплатата му била 
10 пъти по-голяма от заплатата му като 
Лукасовски професор по математика в 
Кеймбридж. Нютон станал богат човек.

Противно на това, което са ви гово-
рили, Нютон бил избран за депутат в 
английския парламент не веднъж, а два 
пъти – вторият път след 1701 г., когато 
той вече бил предал Лукасовската кате-
дра на астронома Уилсън. В 1705 г. той 
не бил избран за член на Парламента, 
но пък получил дворянско звание от 
кралица Ана и достъп до Камарата на 
лордовете.
Исак Нютон – железният 
президент на Лондонското кралско 
общество

На 30 ноември 1703 г. Нютон е избран 
за президент на Лондонското кралско 
общество. По това време най-лютият му 

опонент Робърт Хук вече е починал, но 
са останали някои други опоненти като 
влиятелният кралски астроном Флем-
стед, чиито спорове с Нютон продължа-
ват 50 (да – петдесет) години – фиг. 20.

Флемстед е почти връстник на Нютон 
– роден е през 1646 г. и се запознава с 
Нютон още докато Бароу е жив. През 
1673 г. Флемстед на основата на свои 
наблюдения публикувал таблици за из-
грева, залеза и движението на  Луната. 
Тази публикация заинтересовала крал 

Фигура 19. Петър I  след победата при 
Полтава, 1709 г.

Фигура 20. Джон Флемстед – първият 
Кралски астроном и голям противник на 
Нютон (заради приятеля на Нютон Едмънд 
Халей). 



45Българска наукаДекември 2016

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Наука

Чарлз II и Флемстед получил званието 
кралски астроном, а по-късно и благо-
волението и финансова поддръжка за 
построяването на прочутата обсервато-
рия в Гринуич – фиг. 21.

Но... толкоз. Средства за поддържане 
на обсерваторията не били отпускани 
и Флемстед поддържал обсерваторията 
и я снабдявал с астрономически уре-
ди за собствена сметка. Флемстед бил 
прекрасен астроном с корав характер. 
След запознанството им с Нютон през 
1670 г. миролюбивите им отношения 
траели до 1680 г., когато се появила ко-
мета, която, като всяка комета по нова 
време, предизвикала всеобщо любопит-
ство. На основата на две наблюдения 
на кометата, направени по различно 
време, Флемстед твърдял, че това, кое-
то се наблюдава, е една и съща комета, 
докато маса други учени, между които и 
Нютон, твърдели, че Флемстед е наблю-
давал две различни комети. Флемстед 
бил прав и Нютон осъзнал това, докато 
пишел “Принципите” и приложил зако-

Фигура 21. Кралската астрономическа 
обсерватория в Гринуич.

на за гравитацията към движението на 
кометите и признал правотата на Флем-
стед в самата книга. Нютон имал нужда 
от данните на Флемстед, когато започ-
нал да прилага принципите на механи-
ката към движението на Луната. Флем-
стед бил кооперативен и дал на Нютон 
данни от наблюденията си върху дви-
женията на Луната, за което получил 
благодарност от Нютон в едно писмо 
от 1694 година. Нека тук да отбележим, 
че Флемстед поначало не се дразнел от 
самия Нютон. Този, който го дразнел, 
бил приятелят на Нютон - Халей, ко-
гото религиозният Флемстед считал за 
безбожник (и съперник в областта на 
астрономията) – фиг. 22. Та, Халей бил 
причината отношенията между Нютон 
и Флемстед да бъдат лоши в повечето от 
над 50-те години от историята на тези 
отношения. Рязко влошаване на отно-
шенията между Нютон и Флемстед на-

Фигура 22. Едмънд Халей (на стари години)
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стъпило, когато принц Георг (Джордж) 
Датски бил избран за член на Кралското 
общество и направил голямо дарение, 
за да бъде отпечатан големият астроно-
мически каталог на Флемстед (принцът 
бил голям любител на астрономията). 
Била съставена комисия, начело с Ню-
тон, която одобрила за отпечатване те-
кста на каталога. И тук започнали тър-
канията между комисията и Флемстед. 
Комисията започнала да се държи така, 
като, че тя е авторът на каталога и тя 
трябва да решава какво да бъде отпе-
чатано и какво да не бъде отпечатано. 
Флемстед, който бил с корав характер, 
се противопоставял и се оплаквал във 
всички възможни инстанции и се на-
ложил първият том на каталога да бъде 
отпечатан във вида, в който той го е на-
писал. Членовете на комисията обаче и 
те били хора с корави характери и при 
подготовката за печат на втория том из-
бухнала истинска война.

Първо, принц Георг починал през 1707 
г. и финансирането на отпечатването 
на каталога увиснало до 1710 г., когато 
кралицата го подпомогнала финансово 
и за да удовлетвори и Нютон, назначи-
ла комисия (начело с Нютон), която да 
контролира дейността на Гринуичката 

обсерватория. Това хич не се понравило 
на Флемстед – Нютон, с когото Флем-
стед бил в доста обтегнати отношения 
покрай печатането на каталога – фиг. 
23, трябвало да контролира дейността 
му.

Флемстед безуспешно се опитал да за-
крие комисията, а комисията скоро по-
чнала да му предявява унизителни ис-
кания – без никаква държавна помощ 
от него се искало да поддържа и обно-
вява уредите в обсерваторията, въпре-
ки че Нютон отлично знаел, че повечето 
инструменти в Гринуич са собственост 
на Флемстед и че поддръжката им из-
исква големи средства, които Флем-
стед трудно намирал. Нютон заплашил 
Флемстед, че ще му конфискува уреди-
те и ще го изгони от обсерваторията. 
Флемстед не се дал и отговорил, че вто-
рият том от каталога му се печата от Ха-
лей с промени в текста без съгласието 
на Флемстед и че плодовете на научна-
та му дейност са ограбени. След сблъ-
съка, Флемстед отишъл в едно кафене, 
където пил кафе с… Халей, разказал му 
за сблъсъка с Нютон и нарекъл Нютон 
глупак. Такива били драги ми читатели 
нравите по онова време. А вас ви учат, 
че те учените са били завеяни идеали-
сти, зяпащи по цял ден колбите и по 
цяла нощ звездите, без да ги интересува 
какво става около тях. Ами, ами – не ви 
казват например, че Галилей, на млади-
ни и не много на млади, често участвал 
в улични свади след многочасови прес-
тои в кръчми и понеже бил доста як, 
често отупвал други участници в тези 
свади (характерни за италианските гра-
дове по онова време).  И тъй нататък. 
Големите учени често са имали корави 
характери и са били доста “остри камъ-

Фигура 23. Рисунка от каталога на 
Флемстед
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ни”. Такива характери са им били необ-
ходими, за да им осигурят упоритостта 
и настойчивостта да направят големи-
те си открития, изискващи много труд, 
интелигентност и постоянство. Такива 
били и Хук, и Нютон, и Флемстед. Та 
вторият том на каталога на Флемсед бил 
отпечатан през 1712 г. Флемстед полу-
чил 300  екземпляра от книгата и… ги 
изгорил, тъй като текстът доста се от-
личавал от това, което той дал за печат 
(вследствие на действията на Халей и 
на комисията под председателството на 
Нютон). Нютон научил много от спо-
ровете с Хук, Лайбниц и Флемстед. Той 
започнал да съчетава главното качест-
во на Хук – интуицията, с главното ка-
чество на Флемстед – търпеливостта и 
точността на наблюденията и с главно-
то качество на Лайбниц – способността 
за широкомащабно обобщение. Споро-
вете превърнали Нютон в този уникат, 
който познаваме днес. 

Покрай споровете Нютон трябвало 
да се занимава и с второто издание на 
“Принципите”, тъй като първото изда-
ние било отдавна разпродадено. В 1709 
г. 67-годишния Нютон така бил затъ-
нал в работа по този текст, че по едно 
време осъзнал, че силите няма да му 
стигнат и че има нужда от помощник. 
Препоръчали му 40 години по-младия 
професор по математика и астрономия 
от Кеймбридж - Коутс, който се оказал 
прекрасен избор и работата по второто 
издание на книгата приключила бързо 
– фиг. 24.

Нютон много ценял Коутс, който по 
първоначална идея трябвало да проче-
те коректурите, изготвени от Нютон. 
Коутс, обаче, свършил много повече ра-
бота – той бил внимателен и компетен-

тен читател  и критик и помогнал много 
на Нютон да подобри текста на книга-
та. На Нютон отначало му било малко 
криво, че един младок критикува собст-
вената му книга, но бързо осъзнал, че 
критиката е конструктивна и започнал 
внимателно да се вслушва в нея. Коутс 
написал и предговора към второто из-
дание на “Принципите”, което било от-
печатано през 1713 г. 
Последните години от живота на 
Нютон

Към края на живота си Нютон се пре-
върнал в жива икона – фиг. 25.

Лондонското кралско общество се 
превърнало в армия, защитаваща и на-
лагаща системата на света, разработена 
от именития му председател. Членове-
те на обществото, особено по-младите, 

Фигура 24. Роджър Коутс – професорът 
по астрономия и математика от 
Кеймбридж, помогнал на Нютон 
да подготви второто издание на 
“Принципите”.
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ревностно се хвърляли в битки с про-
тивниците на Нютон и в голямото мно-
зинство от случаите ги печелили. Хук 
бил изпратен в забвение, Лайбниц бил 
компрометиран в Англия. Коравият и 
упорит Флемстед не можал да наджи-
вее Нютон, а нютонианците полагали 

големи усилия името на Флемстед да се 
отдели от славата на прочутата обсер-
ватория в Гринуич. Нютон станал попу-
лярен и в Русия. Санкт-Петербургската 
академия на науките, създадена от Пе-
тър I по съвет от Лайбниц, започнала да 
се пълни с последователи на Нютон и то 
какви – Ойлер и Бернули – фиг. 26.

Нютон полека се превръща в неоспо-
рим научен авторитет в целия тогава-
шен цивилизован свят. Появяват се 
даже книги от вида “Нютонианство за 
дами”, където “Оптиката” на Нютон от 
1704 г. се разяснява на много популярно 
ниво, за да може да бъде обсъждана на 
дамските срещи наред с другите свет-
ски клюки. Интересното е, че в късните 
години от живота си Нютон обичал да 
се поспива. Старостта на Нютон била 
спокойна, без големи проблеми – той 
бил уважаван учен с множество млади 
последователи и без особени семейни 
проблеми. Здравето на Нютон започ-
нало да се влошава през 1725 г. и като 
резултат от това и от старостта той за-
почнал да заспива на заседанията на 
Кралското общество. През същата го-
дина Нютон прехвърлил задължения-
та си на директор на Монетния двор на 

Фигура 25. Един от последните 
портрети на Исак Нютон

Фигура 26. Леонард Ойлер – член на Санкт-
Петербургската академия на науките.

Фигура 27. Може характерът му да е бил 
корав, но иначе е бил реалист.
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Кондуит - мъж на неговата племенница 
и биограф на Нютон. На 21 март 1727 г. 
тленността си взела своето – Нютон по-
чинал тихо и безболезнено. Тялото му 
било погребано с тържествена церемо-
ния във Уестминстърското абатство и 
читателят може да види надгробния му 
паметник в абатството и днес. Фиг.27
Заключение (писано от първия 
автор)

И тъй, тук завършваме хрониката за 
необикновения живот и дейност на сър 
Исак Нютон. Както видяхме – превъз-
ходен учен с корав характер, активен, 
деен и справящ се много добре с трудно-
стите и с научните и другите си проти-
вници. Този образ на Нютон искаме да 
препоръчаме на по-младите читатели, а 
не оня изкуствен образ на затворения в 
стаята си блед изследовател. Ако тряб-
ва да се пошегуваме – да бе, затворил се 
бил, ама не в стаята си в Кеймбридж, а в 
английския парламент (че и в камарата 
на лордовете) и в Лондонското кралско 
общество (над 50 години член и 24 го-
дини председател). Голямо затваряне ще 
да е било. Чрез хрониките за Хук и Ню-
тон ви описахме и първите 50 години 
от функционирането на Лондонското 
кралско общество. Гениите на Хук, Ню-
тон, Бароу и другите му изтъкнати чле-
нове превръщат Кралското общество в 
най-реномираната научна организация 
в Европа. Нали забелязвате – Англия 
си е имала университетите в Оксфорд, 
Кеймбридж и на други места, но въпре-
ки това е създадено и Кралското об-
щество като специфична организация, 
координираща научните усилия на уче-
ните и още от началото в кралското об-
щество е имало щатни учени и то какви 
– Робърт Хук например. В продължение 

на стотици години научната система на 
Великобритания е била поддържана, 
развивана и силно финансирана, за да 
достигне днешното състояние на една 
от водещите научни системи в света. 
Днес никой не пищи, че трябва да се за-
крие Лондонското кралско общество, 
защото е динозавър-реликт от 17 век и 
щото Англия си има университети като 
Кеймбридж, Оксфорд, Манчестър и 
други.  Но какво да правят другите дър-
жави, които са нямали стотици години 
за развитие на научна система като в 
Англия. Предишните ни хроники отго-
вориха и на този въпрос на примера на 
Германия – създаване на мощна систе-
ма от институти, занимаващи се само с 
научна дейност – обществото на кайзер 
Вилхелм (днешното Макс-Планк об-
щество за развитие на науката в Герма-
ния), начело на което е поставен самият 
Макс Планк и в което са съсредоточени 
висококвалифицирани и добре плате-
ни учени, занимаващи се само с наука. 
И Германия дръпва напред в научно и 
технологично отношение.  А има ли по 
света структури, които съвместяват 
Лондонското кралско общество и сис-
теми от институти подобни на обще-
ството но кайзер Вилхелм? Има и то в 
държави, които са трябвали много бър-
зо да наваксват технологично изостава-
не. Такава държава е била Съветският 
съюз през 20-те години на миналия век. 
Като наследство от царския период Съ-
ветския съюз получава Санкт-Петер-
бургската академия на науките, много 
от членовете на която са видни учени. 
Наваксването на научното и техноло-
гично изоставане от Германия, Велико-
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британия, Франция, САЩ и т.н. изис-
ква създаване на система от институти. 
Решението, което се взема е да се създа-
де академията на науките на Съветския 
съюз със система от институти, в които 
работят (в някои на ръководни постове) 
старите царски академици. При това се 
запазва събранието на академиците и 
член-кореспондентите. Този хибриден 
тип организация се оказва твърде ус-
пешен – изостаналата царска Русия се 
превръща в една от двете суперсили на 
20-ти век. По подобен начин е реорга-
низирана и БАН след Втората световна 
война. Не случайно сега се казва – по 
ония времена (до 1989 г.) имахме наука. 
Имаше даже доста хора в институтите 
на БАН, които не получаваха заплати 
от държавата, а си изкарваха заплати-
те от проекти с промишлеността и тези 
заплати бяха в пъти по-високи от щат-
ните заплати в БАН тогава. Днес всич-
ко е съсипано. Но може да се оправи. За 
целта обаче в дълбочината на българ-
ското общество трябва да протекат ня-
кои процеси. Какви са тези процеси, ще 
разберете от следващия цикъл статии, 
който ще бъде посветен на сложните 
обществени системи, обсъдени от глед-
ната точка на принципите на математи-
ческата социална динамика (без форму-
ли).
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Метод на 
грубата 
сила

Методът на грубата сила теоре-
тично може да бъде използван 
срещу всяка система и винаги 

да даде успешен резултат. Подходът се базира 
на генериране на всички възможни комбина-
ции от символи за явния текст, изчисляване 
на криптографския хеш и сравняването му с 
предварително известен.
 Парола с дължина N бита, ще бъде разбита в 
най-лошия случай за време пропорционално 
на 2N. Статистически е доказано, че има съ-
ществена вероятност парола да бъде открита 
при обхождане на 50% от всички възможни 
комбинации. При огромен набор от комбина-
ции, това е нецелесъобразно.
 Този метод обикновено се използва, когато 
никой от другите методи не даде резултат, 
тъй като е необходимо изключително дълго 
време, за да се генерират и проверят всички 
възможни комбинации. Също така подходът 
рядко се прилага при множество разрешени 
символи (използвана азбука) или при голяма 
дължина на паролата. При къси пароли може 
да даде резултат сравнително бързо, но при 
по-дълги първо се прилага някой от другите 
методи като например речниковия подход.

 Поради огромното време, необходимо за 
анализ, повечето инструменти, които при-
лагат подхода, използват GP GPU ускорение. 
Това води до значително подобрение на про-
изводителността, но при някои хеширащи 
алгоритми, времето за атака отново е изклю-
чително голямо.
  Brute-force – атаката е базирана на метода 
на грубата сила. Генерирането на всички въз-
можни комбинации от ключове, на базата на 
зададени азбуки (набор от разрешени симво-
ли). 
  Маската е алтернатива на метода на грубата 
сила, тъй като се генерират комбинации от 
дадени символи. Предимството на маската 
е, че може да се зададе конкретна позиция за 
определен символ и така да се намали броя на 
пермутациите. Например често използвана 
парола е комбинацията от име, започващо с 
главна буква и година (Mitko1990). Не е често 
срещана практика главната буква да е втори 
или трети символ. В такива случаи, използ-
вайки маска, може да се зададе, че търсената 
парола започва с главна буква, а последните 
четири символа са цифри и това ще редуцира 
значително времето за атака.

Цветелина Николова
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Система за 
устойчиво
строителство

BREEAM
B 

днешното съвремие на бърз тех-
нологичен растеж, на внедряване 
на съвременни технологии в об-
ластта на проектирането, стро-

ителството и изпълнението, се зараж-
да и едно направление, продиктувано 
от нуждите, както на човека, така и от 
това на използваните невъзобновими 
и ограничени  ресурси на природата. 
С появата, бързото популяризиране 
и възможността за широк спектър на 
прилагане на понятието устойчиво раз-
витие, се полагат и основите на най- ва-
жната част от него - устойчиво строи-
телство. Това е отговорен подход към 
околната среда, разумно изразходване 
на нейните ресурси, метод за създаване 
на конструкции и използване на про-
цеси в проектирането и изпълнението, 
които са ресурсно ефективни през це-
лия жизнен цикъл на сградата.

      Последните двайсет години са пе-

риод на бурно развитие и утвърждава-
не на системи от критерии за оценка на 
устойчивото строителство. Това е по 
инициатива на неправителствени орга-
низации, които създават, организират и 
издават сертификати в тази сфера. Една 
от поставените цели е до 2018 всички 
сгради в публичния сектор и площ над 
250кв.м. да са с нулеви въглеродни еми-
сии, а след 2020г. всяка нова сграда ще 
трябва да  отговаря на този критерии. 
Кратките срокове за реализация са по-
казател за насочеността на  усилията и 
критичната важност за развитие в тази 
посока с идея за смекчаване на последи-
ците от измененията на климата, пости-
гане на енергийна сигурност, запазване 
на природните ресурси и в същото вре-
ме подобряване условията и качеството 
на живот.

Основният метод за оценка на устой-
чивото строителство е разработен от 

Анета Райчева
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британския институт за устойчиво 
развитие през 1990 година – BREEAM  
(Building Research Establishmen (BRE) 
- Environmental Assessment Method). 
Развитието на системата BREEAM през 
последните десет години е особено ин-
тензивно – само от няколко критерия в 
началото, до цялостна система, обхва-
щаща периода от етапа на проектиране 
до бъдещия експлоатационен процес. 
Тя днес е водещa в Европа, Азия и Близ-
кия изток с над 115 000 сертифицирани 
сгради и над половин милион в света 
регистрирани за сертифициране. Взе-
майки под внимание страните, в които 
се прилага, и типизацията на сградите, 
тази система има няколко версии, съо-
бразени със специфичните особености 
и нуждите на всяка една от тях. 

  В     този ред на мисли, трябва да се 
обърне внимание на един от недостатъ-
ците при прилагане на системите и това 
е липсата на хармонизация между тях 
самите, т.е. Green Building сертифици-
ращите системи трябва да са сравними, 
да се постави единен европейски етикет 
за устойчивост и спрямо този етикет да 
бъдат уеднаквени критериите и оценки-
те при сертифицирането. 

Основните системи, които са се на-
ложили са британската BREEAM, аме-
риканската LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), определяща 
се като най-големия клон на BREEAM 
и една от най-новите - немската DGNB 
(Deutschen Gesellschaft fu”r Nachhaltiges 
Bauen).

Системата BREEAM е една от най-гъв-
кавите и по тази причина е най-широко 
разпространена и прилагана. Съобра-
зявайки се с особеностите на географ-
ското разположение, регионалните, 
социални и климатични особености, 

има разработени конкретни версии за 
прилагане в Близкия изток – BREEAM 
Gulf, а за Европа – BREEAM Europe. От-
делно BREEAM Europe тясно се специа-
лизира според вида на сградата. Една 
система се прилага за офиси – BREEAM 
Europe Offices, друга за промишлени – 
BREEAM Europe Industrial и съвсем от-
делна за търговски центрове - BREEAM 
Europe Retail. Предвидени са и сградите 
с по-особен статут, които не попадат в 
нито една от горните категории. За тях 
е създадена системата BREEAM Bespoke 
(по поръчка в директен превод) с отдел-
ни критерии за оценка. Важен момент 
е и реализирането на система, оценя-
ваща и съществуващия вече сграден 
фонд – BREEAM In Use. Крайната цел е 
всеобхватност и разгърнатост, за да се 
превърне застроената околна среда в 
устойчива по отношение на сградите и 
градските структури.

       Всички тези варианти на BREEAM 
включват девет основни критерия за 
оценка на сградите:

• енергия – подобряване на цялата 
енергийна ефективност на сградата, на-
маляване на въглеродните емисии;

• управление – на строителния 
процес и на експлоатация на вече по-
строена сграда;

• здраве и тонус на обитателите:
            *външни фактори – светлина, 

шум и т.н.
*вътрешни фактори – качество на въз-

духа, топлинен комфорт;
• транспорт – близост до общест-

вен транспорт, поддръжка на комунал-
ни услуги, намаляването на използване-
то на моторни превозни средства, чрез 
насърчаване с алтернативни методи за 
транспорт;
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 Критериите по отношение на влага-
ните ресурси са:

• вода – мониторинг и управление 
на консумацията на вода и намаляване 
на потреблението й;

• материали – насърчаване на 
ползването на строителни материали с 
ниско въздействие върху околната сре-
да, повторна употреба на някои от тях и 
т.н.;

  В екологичен аспект по отношение на 
една сграда се формират и последните 
три критерии:

•отпадъци;
•земя и екология;
•замърсяване;

Всеки един от тези критерии отговаря 
на определен брой кредити. Сумата им 
определя общата оценка. Тя е в  процен-
ти, като максималната е равна на 100%.

Общата оценка на сградата може да 
бъде:

• Pass (неутрална) 30%.
• Good (добра) 45%.
• Very good (много добра) 55%.
• Еxellent (отлична) 70%.
• Outstanding (изключителна) 85%.

Главните критерии, които BREEAM 
измерва са едни и същи за различни-
те схеми на стандарта. Въпросът е, че 
всеки един от тях има различна тежест 
според географския район или специ-
фичните особености на сградата.

Процесът на сертификация спрямо 
изискванията на BREEAM се извършва 
от независими оценители. Потребност-
та от „зелени“ сгради поражда необхо-
димост от  подготвяне на специалисти 
в областта. По тази причина през 2008г. 
BRE (Building Research Establishment) 
въвежда и сертифицирането на одито-
ри в областта - присъждайки звеното 

aкредитиран специалист.
  Процедурата на оценяване премина-

ва през четири етапа, като е най-добре 
да започне още на ниво проект:

Първи етап – сградата се регистрира 
за сертифициране и оценителят прави 
оценка на базата на  предоставената му 
строителната документация.

Втори етап  - ако инвеститорът е 
съгласен с направената оценка, се из-
пълнява заложеното в проекта. Ако 
стремежът е за получаване на по-висо-
ка оценка, то екипът за проектиране и 
строителство, съвместно с оценителя 
определят промените, които трябва да 
бъдат направени.

Трети етап - при построяването на 
сградата, оценителят сравнява дали за-
ложеното в проекта и съответната реа-
лизация на обекта си съответстват.

Четвърти етап - оценителят изгот-
вя доклад, който представя пред BRE 
Global с цел проверка. След това се из-
дава съответният сертификат.

Сертифицирането е важен инстру-
мент за насърчаване на устойчивото 
строителство. Чрез него се възнаграж-
дават усилията и мерките предприети 
от инвеститорите да допринесат за съз-
даването на една устойчива среда.

Предимствата от сертифицирането са, 
че сертификатът е:

• доказателство за високото качество 
на сградата пред собствениците и полз-
вателите;

• повишава шансовете за продажба и 
наемане на пазара за недвижими имоти;

• дава сигурност на инвеститора, че 
заложените цели в етапа на проектира-
не ще се реализират при изпълнението;

• повишава качеството и стойността 
на проекта на архитекти и инженери;
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• базира се на принципа за жизнения 
цикъл на сградата, който е задължите-
лен за проекти на публично-частния 
сектор;

• служи като инструмент за комуни-
кация и управление за инвеститори или 
собственици и документира техния ан-
гажимент в областта на устойчивото 
развитие.

От сертификата печелят не само соб-
ственици, инвеститори и ползватели на 
сградите, но и българската и европей-
ска икономика. 

С цел да разкрие именно тези плюсове 
и тясната връзка между ползите за всич-
ки участници в процеса  Световният 
Съвет за устойчиво строителство пред-
ставя и доклад на темата “The Business 
Case for Green Building”. Следващата 
схема (на сл. страница) на взаимовръз-
ка между инвеститори, ползватели и 
собственици показва нагледно това:

Ползи за инвеститора:
• обща тенденция към намаляване 

на разходите за проектиране и из-
пълнение на устойчиви сгради;

• покачване стойността на активи-
те, поради увеличения интерес на 
инвеститори и наематели към опаз-
ване на застроената околна среда - 
това прави този вид сгради предпо-
читани въпреки по високите наеми 
и цени;

• по-ниски оперативни разходи - 
намалява  консумацията на енергия 
и вода и  разходите за поддръжка на 
сградата;

• намаляване на риска от възвръ-
щаемост на инвестициите;

Ползи за наемателите:   
• по-висок наем, но намалени раз-

ходи от консумация на електроенер-
гия и вода;

• продуктивност на работното мяс-
то и здравословна среда на обитава-
не, което от своя страна рефлектира 
добре върху развитието на бизнеса;

„Този доклад  синтезира добри прак-
тики от цял свят и подчертава осеза-
емите ползи от устойчиви сгради. От 
мерки за намаляване на риска в цялата 
сграда и големите икономически ползи 
за града, до  подобряване на здравето и 
благосъстоянието на отделните обита-
тели на сградата, устойчивото строи-
телство ще продължи да се развива като  
успешен пазар. Всъщност, видяхме как 
тази инерция продължава да расте в 
световен мащаб като на все повече мес-
та зеленото строителство вече е статук-
во.” -из речта на Джейн Хенли (главен 
изпълнителен директор на Световния 
Съвет за устойчиво строителство) по 
време на доклада “The Business Case for 
Green Building”.
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ПРОМЕНИ В ЛИЧНОСТТА И 
СТРУКТУРАТА НА МИСЛЕНЕ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА РАК НА 
ГЪРДАТА

Автор: Елена Анзова – Клиничен психолог

Въведение                                                               
Ракът на гърдата заема първо място 

сред всички онкологични заболявания 
при жените в нашата страна. Ежегод-
но нараства заболеваемостта и смърт-
ността. Всяка година в България от рак 
заболяват  30 000 души и 17 000 от тях 
умират с тази диагноза.

Световната здравна организация из-
числява, че над 40% от всички случаи 
на рак, могат да се предотвратят чрез 
превенция.

Ракът на гътдата е на първо място по 
честота при жените и представлява 27, 
3% от всички злокачествени заболява-
ния при тях.

По данни на Националния Раков Ре-
гистър за 2014г. са регистрирани 4011 
случаи.

Един от генералните проблеми за на-
шата страна е късната диагностика, а 
именно след втори стадий.

Цел
Целта на направеното от нас проучва-

не е анализиране на структурните и съ-
държателните изменения в мисленето и 
личността на пациентите, страдащи от 
рак на гърдата.

Материал и методи
В самото изследване взеха участие 

жени, страдащи от рак на гърдата – 40 
на брой: 29 омъжени, 5 разведени и 6 
вдовици. 

В голям възрастов диапазон от 32 до 
82-годишна възраст. 

Контролна група/здрави – 30 на брой , 
подбрани на случаен принцип.    Разде-
лени съответно на омъжени, неомъже-
ни, разведени и вдовици, в същия въз-
растов диапазон.

Самото изследване е проведено в пе-
риода 01.03. 2015 – 31.01. 2016 г. гр. Со-
фия. Данните от контролната група/
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здрави, бяха събрани в същия период 
- гр. София от лица без клинична сим-
птоматика. 

Бяха използвани три методики:
Самооценъчна скала на Von Zerssen
Самооценъчен въпросник HADS 

(Snaith&Zigmond, 1994)
Ревизирана скала на Хамилтан – пос-

травматичен стрес.
Данните бяха обработени със статис-

тическата програмата SPSS(19)Windows.
В изследването бяха използвани съот-

ветно следните статистически методи:
• t-тест за независими извадки
• Тест – ANOVA
• Факторен анализ.

Резултати и обсъждане
Анализът на резултатите от проведе-

ното изследване започва със самооце-
нъчната скала на Von Zеrssen в полярни-
те амплитуди „хипертимия-депресия”.
Статистическият анализ на данните, 
даден в Таблица 1, е със значимост на 
проверката за различие на средните ве-

Изследвани 

лица
Брой Бал Състояние

Пациенти 40 40,9375 загриженост, с разкриване 

на депресивна реакция

Контролна 

група

30 22,3810 нормотимия

Семейно положение Брой Средни 

1. Омъжени – състояние на загриженост, с разкриване на 
депресивна реакция (долният край на интервала) 29 37,1305

2. Разведени – състояние на загриженост, с разкриване на 
депресивна реакция (горният край на интервала) 5 47,1429

3. Вдовици - „невротична депресия“, т.е. невроза с 
депресивен облик 6 54,1667

Таблица 1: Средни величини по скалата за депресия 

– Пациенти/Контролна група

Вижда се, че в по-неизгодно положе-
ние по отношение на степента на де-
пресивност се намират жените, стра-
дащи от рак на гърдата, среден бал 
– 40,93, което представлява „състоя-
ние на загриженост, с разкриване на 

депресивна реакция”. Средният бал 
при здравите (контролната група)  е  – 
22,38, което представлява състояние на 
„нормотимия”(Таблица 1). 

Сравнение на средни величини по ска-
лата за депресия сред пациенти, страда-
щи от рак на гърдата, в зависимост от 
семейното положение, е представено в 
Таблица 2. От нея ясно се вижда, че се-
мейното положение оказва важна роля  
върху психическото състоянието на же-
ните, страдащи от рак на гърдата. 

Броят на изследваните лица е 40.

Таблица 2: Средни величини по скалата за депресия, 

в зависимост от семейно положение – Пациенти

При жените, които са загубили свои-
те съпрузи, се наблюдава „невротична 
депресия“, т.е. невроза с депресивен об-
лик.

Овдовяването е едно от най-стресира-
щите събития, които могат да се случат 
на един човек.

Редица изследвания показват, че де-
пресивните чувстава са повешени при 
тези жени [1].

Те се намират в състояние на депресия, 
невроза, потиснатост, изоставеност, са-
мота. Имат чувство на тъга, че са заб-
равени от всеки и никой не проявява 
загриженост и интерес към тях. 

Ето защо те имат нужда от адекватна 
емоционална подкрепа, съпричастност, 
което ще окаже благоприятано въз-
действие както на приспособяването на 
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пациента към самото заболяване, така и 
на преживяемостта му. 

При разведените жени се наблюдава 
чувство на изоставеност и самота.

Нуждаят се от подкрепа и съпричаст-
ност. 

След развода, очаквано е да се изпитва 
широк спектър от емоции.

През първите шест месеца на раздяла, 
жените с рак на гърдата са сколнни към 
симптоми на депресия, самота, намале-
на дееспособност, безсъние, проблеми с 
паметта, чувство на вина, ниска самоо-
ценка.

Много от чувствата след развода са 
напълно естествени, изпитват се чув-
ства на объркване и несигурност за бъ-
дещето. Психологическите последици 
от развода на жените с рак на гърдата 
са от изкючителна важност, но една от 
най-основните емоции е вината [5]. 

Преобладаващите чувства през този 
етап от живота на тези жени са чувство 
на отхвърленост, обида, срам, горчиви-
на, нервност, гняв след развода.

Докато при омъжените жени, стра-
дащи от рак на гърдата, преобладават 
подкрепата, съпричасността от страна 
на съпруга и от семейството като цяло. 
Ето защо тези жени с добри семейни 
взаимоотношения /щастливо омъжени/ 
и с добри социални контакти, са с по-
добра прогноза за преживяемост.

Емоционалната подкрепа на партньо-
ра, приятелите и роднините, е от реша-
ващо значение за подпомагането на же-
ните в оздравителния период.

Близките могат да осигурят и практи-
ческа помощ, като напр. придружаване 
до болничното заведение или помагане 
в домакинството като цяло. Подобна 
подкрепа също допринася за по-бързо-

то оздравяване.
Посттравматичният стрес, неминуемо 

присъства при жени, страдащи от рак 
на гърдата.

От статистическата таблица за стойно-
стите на α на Кронбах по-долу, в Табли-
ца 3, се вижда, че най-висока стойност 
за консистентност се наблюдава при 
субскалата „работа и дейности“ – ,879, 
следователно – много добра, „безпокой-
ство“ – ,796 и „общи соматични симп-
томи“ – ,751, т.е. добра за практически 
цели, „хипоходрия“ – ,684 – скромна, 
следвани от „чувство на вина“ – ,660, 
„сексуални симптоми“ – ,653, „инсом-
ния“ – ,601.

Скали α на 
Кронбах

1. Общ скрининг ,598
2. Чувство на вина ,660
3. Инсомния ,601
4. Работа и дейности ,879
5. Сексуални симптоми ,653
6. Безпокойство ,796
7. Соматична тревожност ,534
8. Общи соматични симптоми ,751
9. Хипохондрия ,684
10. Вариране през деня 1,000
11. Деперсонализация 1,000
12. Дереализация 1,000
13. Параноя 1,000
14. Обсесивно-компулсивни 

симптоми
1,000

Таблица 3: 
Алфа на Кронбах за субскалителите на

„Ревизираната скала на Хамилтън”
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Скалите „вариране през деня”, „депер-
сонализация“, „дереализация“, „пара-
ноя“, „обсесивно-компулсивни симп-
томи“ са представени само с по един 
въпрос и за тях α на Кронбах се при-
ема за 1,000.  Останалите скали от въ-
просника: „общ скриниг“, „чувство на 
вина“, „инсомния“, „работа и дейности“, 
„сексуални симптоми“, „безпокойство“, 
„соматична тревожност“, „общи сома-
тични симптоми“, „хипохондрия“, са 
изключени от изследването, тъй като не 
показват валидна степен на консистент-
ност с изследваната съвкупност.

Изводът, който може да направим от 
проведеното статистическо изследване 
е, че при тези жени, преживели опера-
тивна намеса, се наблюдава изключител-
но голяма промяна в начина на мислене 
и в психиката като цяло в сравнение с 
контролната група (здрави).

Наблюдава се статистически значима 
промяна в работоспособността, както и 
промяна в сексуалността. Наблюдава се 
повишено безпокойство, симптоми на 
соматична тревожност и хипохондрия. 

Заболяването отбелязва тенденция 
(риск за грешка около 10%) към лично-
стни поражения –деперсонализация и 
дереализация.

Проведеният факторен анализ на суб-
скалите от „Ревизираната скала на Ха-
милтън” дава възможност за идентифи-
циране структурата на мислене както 
в групата на пациентите, така и в кон-
тролната група. 

В Таблица 4 по-долу е представена Ро-
тирана матрица – “Rotated Component 
Matrix” – която дава възможност да се 
инерпретират отделните  фактори, съ-
образно влизащи в тях субскали. Този 
анализ е проведен както при жените с 

рак на гърдата, така и при здравите из-
следвани лица от контролната група.

Ротирана матрица на компонентите
Подскали Компоненти

1 2 3

1. Безпокойство ,901

2. Работа и дейности ,858

3. Чувство на вина ,815

4. Общ скрининг ,804

5. Хипохондрия ,740 ,509

6. Дереализация ,956

7. Инсомния ,944

8. Обсесивно-

компулсивни 

симптоми

,930

9. Параноя ,547

10. Сексуални симптими ,912

11. Соматична 

тревожност

,893

12. Общи соматични 

симптоми1

,593 ,734

Таблица 4: Интерпретиране на отделните фактори.
                  (Факторен анализ – Пациенти)

При пациентките с рак на гърдата, 
факторният анализ извежда три фак-
тора, които като цяло обясняват 86,043 
% от вариацията на скалите от целия 
въпросник – отличен резултат от глед-
на точка на статистическата валидност. 
Тези три фактора са:

• Общ стрес;
• Дезориентация;
• Сексуални и соматични разстрой-

ства.
Първият фактор включва следни-

те подскали: „безпокойство“, „работа 
и дейности“, „чувство на вина“, „общ 
скрининг“, „хипохондрия“.

Вторият фактор включва: „дереализа-
ция“, „инсомния“, „обсесивно- компус-

1Подскалите „Вариране през деня“ и „Деперсонализация“, които са част от въпросника, не се включват 
в самото изследване, тъй-като не показват вариация в групата на пациентките
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ливни симптоми“.
Третият фактор включва: „сексуални 

симптоми“, „соматична тревожност“, 
„общи соматични симптоми“.

Първият фактор, който се обособява 
при пациентки с рак на гърдата може да 
бъде отнесен към категорията  – Общ 
стрес. Тук влизат следните индикато-
ри: „безпокойство“, „работа и дейност“, 
„чувство за вина“, „общ скрининг“, „хи-
похондрия“.

Вторият фактор при пациентки, стра-
дащи от рак на гърдата, който включва 
„дереализация“, „инсомния“, „обсесив-
но-компулсивни симптоми“, може да 
бъде отнесен към категорията  – Дезо-
риентация.

Третият фактор се обособява със след-
ните подскали: „сексуални симптоми“, 
„соматична тревожност“, „общи сома-
тични симптоми“. Тази група ще бъде 
обозначена като – Сексуални и сома-
тични разтройства.

В описаните фактори по-горе личи, че 
изследваните лица мислят своята про-
блематика посттравматично.

Без съмнение доминантата, която об-
себва  личността на пациентките, сте-
снява тяхното мислене , опростява ги 
и го съсредоточава върху преживява-
нето, свързано с болестта. Паралелно 
с факторния анализ на субскалите от 
„Ревизираната скала на Хамилтън” за 
респондените е проведен и факторен 
анализ на изследваните лица от кон-
тролната група. 

В Таблица 5 по-долу е представена Ро-
тирана матрица – “Rotated Component 
Matrix” – при контролна група/здрави, 
която дава възможност да се инерпре-
тират отделните фактори.

Първият резултат, който веднага пра-
ви впечатление, е различният брой 

фактори, изграждащи структурата на 
мислене на здравите изследвани лица от 
контролната група. Тези фактори са 5 на 
брой.

Ротирана матрица на компонентите
Подскали Компоненти

1 2 3 4 5

1. Инсомния ,891

2. Параноя ,845

3. Обсесивно-

компулсивни 

симптоми

,683

4. Чувство на вина
5. Дереализация ,825

6. Общ скрининг -,728

7. Работа дейности ,833

8. Сексуални 

симптими

,740

9. Соматична 

тревожност

,827

10.  Безпокойство ,572 ,568

11.  Хипохондрия
12.  Общи соматични 

симптоми2

,929

Таблица 5: Интерпретиране на отделните фактори.

(Факторен анализ – Контролна група/Здрави)

В първия фактор се включват съответ-
но подскалите: „инсомния“, „параноя“, 
„обсесивно-компусливни симптоми“, 
„чувство на вина“. Ето защо този фак-
тор ще обособим под названието – Пси-
хично здраве.

Вторият фактор включва „дереализа-
ция“ и ще бъде обособен под наимено-
ванието –Усещане за реалност.

Третият фактори включва  „работа и 
дейност“ и „сексуални симптоми“ и ще 
се обозначат под наименованието – Фи-
зическа и сексуална дееспособност.

Четвъртият фактор включва „сома-
тична тревожност“ и „безпокойство“ и 
е обособен под наименованието – Со-

2 От Таблица 8 се вижда, че подскалата „Вариране през деня“ не е включена в самото изследване, 
тъй-като не показват вариация при контролната група.
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матично здраве.
Петият фактор включва съответно 

„общи соматични симптоми“ и ще бъде 
обособен под наименованието – Сома-
тична необезпокоеност.

При изследването в контролната група 
факторният анализ извежда пет факто-
ра, които обясняват 74,196 % от вариа-
цията на скалите от целия въпросник – 
също отличен резултат от гледна точка 
на статистическата валидност. Тези пет 
фактора са:

• Психично здраве;
• Усещане за реалността;
• Физическа и сексуална дееспособ-

ност;
• Соматично здраве;
• Соматична необозпокоеност.

От проведения статистически анализ 
може да направим извод, че мисленето 
при здравите индивиди е много по-ди-
ференцирано от това на пациентите (5 
фактора) и същевременно много по-по-
зитивно, необременено с тежестите на 
стреса, дезориентацията и соматичното 
неблагополучие.

Използвана литература:
1. Bennett, 1997, Smith2. P. &Hugnes1 G.).
2. Джонев, С., Социална психология Общуване 
Личност, том 2
3. Джонев, С., (2004) Социална психология 
Изследователски дизай. Статистическа обработка  – 
SPSS Интерпретация, том 5, София
4. Джонев, С., (2015) Качествени методи за изследване 
в социалните науки, Ен Джи Би Консултинг, София
5. Journal of Social Sciences, Summer 2014, Vol.8, No.1, 

31-35
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Ваксините:

Превод: Йоанна Николова
Източник: http://thescientificparent.org/vaccines-101-too-much-too-soon/

Има толкова много информация за 
ваксините, която залива родителите 
от всички страни; бъдещите родители 
биват бомбардирани с безкраен набор 
мнения, идеи и препоръки от Интернет, 
лекари, приятели, семейството, звезди-
те и политиците. Трудно е да знаеш на 
какво и на кого да вярваш. Целта на все-
ки родител е същата, като на това младо 
семейство: да защити възможно най-
добре своето дете. Когато стане въпрос 
за ваксинации, много родители питат: 
“Как би се отразило решението ми вър-

ху детето?”
Преди да отговорим на този въпрос, 

трябва да поговорим за това какво са 
ваксините и как работят.

Ваксината е един вид начин да трени-
раш имунната си система да се защи-
тава срещу чужди нашественици, като 
вируси или бактерии, без да я атакуваш 
напълно, както се случва при болест. В 
медицината наричаме тези чужди на-
шественици (т.е. такива, които не са 
произведени от нас) антигени. Антиге-
нът е всяка субстанция, която предиз-

Д-р Алисън Шуман разговаря с бъдещи майка и татко. Те очакват 
своята дъщеричка след седмица, като и двамата са съгласни тя да 
бъде ваксинирана според препоръчания от Центъра за контрол и 

превенция на заболяванията  на САЩ график. Семейството на майката, 
обаче, силно се противопоставя на ваксинирането. Разбираемо е, че 
тя има доста въпроси и притеснения. За да получат отговор, бъдещите 
родители се срещат с д-р Шуман. 

Твърде много,
твърде рано? 
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виква имунен отговор. Веднъж щом 
имунната система забележи антигени, 
тя създава антитела, които помагат при 
борбата срещу антигените. Ако имун-
ната система никога не е виждала ан-
тигена преди, докато тя се опитва да 
се пребори, ние се разболяваме. Ако 
имунната система го е виждала, анти-
телата “блокират” пътя му. Те спират 
нашественика и ние не се разболяваме. 
Повече за това как работи имунната 
система можете да прочетете в публи-
кацията за детската имунна система 
на детския алерголог и имунолог д-р 
Дейвид Стъкъс. 

Околната ни среда, както и всяко 
нещо в нея, е изпълнена с протеини и 
антигени, затова няма как да им избя-
гаме. Бебетата ни са изложени на ан-
тигени докато сучат, докато лежат на 
одеялото, докато пълзят по пода, до-
като дъвчат парче ябълка и дори до-
като дишат и съществуват. Всяка от 
тези дейности излага бебето на сто-
тици антигени.  

 
Не всички антигени са инфекциоз-

ни, но е невероятно как имунната ни 
система е проектирана всеки ден да се 
справя с толкова много от тях. Тя е доста 
добра в това да се бори с леко инфекци-
озните антигени като често срещаните 
настинки (10 антигена) и стрептоко-
ките в гърлото (25-50 антигена). Сред-

но децата получават инфекция около 8 - 
12 пъти в годината през първите няколко 
години от живота си (родители, вие едва 
ли си представяте, че децата ви са болни 
през почти половината от годината), де-
тето ви е изложено на повече антигени, 
отколкото се съдържат във всички дози 
от общия брой на препоръчителните 
ваксини. 
Като всичко в околната среда, вакси-
ните съдържат антигени. Антигените 
във ваксините са мъртви, отслабени 

http://thescientificparent.org/immune-system-boost/
http://thescientificparent.org/immune-system-boost/
http://www.pnas.org/content/107/26/11971.short
http://www.pnas.org/content/107/26/11971.short
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или синтетични, в зависимост от спе-
цификата на отделните ваксини. Поне-
же имунната система не е изложена на 
пълната             вирулентност на антигена 
в естествена среда), тя има възможност-
та да се научи да се защитава от виру-
са или бактерията, без пациентът да се 
разболее. Ваксините правят борбата на 
имунната система много по-лесна, така 
че тя да спечели. А най-хубавото нещо 
е, че за имунната система няма значение 
как си имунизиран (чрез преболедува-
не или чрез ваксина), имунитетът си е 
имунитет. Ползата от придобиването 
на имунитет чрез ваксина е, че детето 
никога няма да се разболее от съответ-
ната болест, няма да е изложено на нито 
един от рисковете на болестта, а и също 
така, няма да я пренесе на друг човек.  

Младото семейството, с което разго-
варях, имаше притеснение, което спо-
делят много родители: “Има толкова 
много ваксини, в сравнение с времето 
когато аз бях дете, а сега комбинират 
някои от тях в една ... това не повишава 
ли риска от нежелана реакция? Не може 
ли това да претовари имунната систе-
ма на бебето ми? Не е ли твърде много, 
твърде рано?”

Отговорът е: въпреки че вие и аз сме 
имали по-малко на брой ваксини като 
деца, детето ви е всъщност изложено на 
по-малко антигени и консерванти, от-
колкото сме били ние.

Когато ние бяхме деца (70-те, 80-те и 
началото на 90-те години), бивахме вак-

синирани срещу по-
малко неща (които 
въпреки това все 
още са смъртонос-
ни). Взимаме, на-
пример, имуниза-
ционния календар 

на Центъра за контрол и превенция на 
заболяванията на САЩ от 1983 г. Има 
седем болести, срещу които сме защите-
ни: морбили, паротит (заушка) и рубео-
ла (ваксина МПР); дифтерия, тетанус и 
коклюш (ваксина ДТК); и полиомиелит 
(детски паралич). Заради начина, по 
който тогава са правени ваксини-
те, на 12 месечна възраст сме били 
изложени на близо 3 000 антигена, а 
до четиригодишна възраст - на 12 000, 
при положение, че всички ваксина-
ции бъдат изпълнени.  

Днес календарът на Центъра за кон-
трол и превенция на заболяванията 
осигурява защита срещу 14 заболява-
ния преди двегодишна възраст. Ако 
днес детето получи всички ваксини от 
календара и е получило всички дози до 
дванадесетия си месец, ще бъде изложе-
но на от 150 до 204 антигена, в зависи-
мост от разпределението на ваксините 
през дванадесетте месеца. Ако е полу-
чило всички препоръчителни ваксини 
до четиригодишна възраст, в зависи-
мост от разпределението, ще е изложе-
но на точно 359 антигена за всички вак-
сини от раждането до четиригодишна 
възраст. 

Като сравняваме 204 и 359 антигена с 
около 3 000 до 12 000 отпреди само 30-
40 години, това е огромна редукция на 
вредното излагане, както и допълни-
телна защита срещу още 6 болести! В 
допълнение, при намаляването на до-
зата антигени във всяка ваксина, също 

“Има толкова много ваксини, в сравнение 
с времето когато аз бях дете, а сега 
комбинират някои от тях в една ... това не 
повишава ли риска от нежелана реакция?”

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/images/schedule1983s.jpg
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/images/schedule1983s.jpg
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/images/schedule1983s.jpg
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/images/schedule1983s.jpg
http://http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124
http://http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124
http://http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124
http://http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124
http://http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124
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се намалява количеството консерванти 
(по-малко антигени означава по-малко 
консерванти). 

Пречистили сме и сме подобрили вак-
сините толкова много, че днес децата 
ни са дори по-защитени, отколкото сме 
били ние. Затова, ако се тревожите, че 
децата са изложени на толкова “повече” 
неща - недейте, защото не са! Ако се чу-
дите колко антигена се съдържат в оп-
ределена ваксина, тази срещу хепатит Б, 
дифтерия и тетанус съдържа само един 
антиген.   

Друг въпрос, който чувам от пациен-
ти, е дали наистина е важно да защита-
ваме децата от толкова много вируси и 
бактерии. “Имах варицела като малка, 
майка ми дори ме пускаше да играя със 
съседското дете, което също я имаше, 
така че защо моето дете трябва да се 
ваксинира срещу нея?” 

Преди да бъде създадена ваксината 
срещу варицела, близо 100 деца са уми-
рали всяка година от болестта. Това 
може да не звучи като голяма цифра. 
Но ако е твоето дете, само това има зна-
чение. От пускането на ваксината, 
смъртните случаи от варицела са на-
малели с 99% в периода 2008 - 2011 г., 
сравнено с 1990 - 1994 
г. преди ваксината да 
е пусната. Причината 
родителите ни да искат 
да изкараме варицела-
та като малки е, че така 
могат да се избегнат 
много по-тежките ин-
фекции, които бихме 
имали като младежи и 
възрастни. Варицелата 
е по-тежка с напредва-
не на възрастта. Така 
че да я прекараш рано, 

е възможно най-добрият избор. Днес 
имаме дори по-добър: предотвратяване 
на болестта напълно с ваксина.

Семейството, с което разговарях, ме 
попита един от най-често срещаните 
въпроси, които чувам по отношение на 
прилагането на ваксините: “Защо тол-
кова много ваксини се дават в комбини-
рани инжекции? Не е ли по-безопасно 
да се даде една ваксина в даден момент 
и да ги редуваме?”

Краткият отговор е, че ако ваксините 
са приложени по една, това всъщност 
би увеличило риска от поява на нежела-
на реакция за детето.

При някои ваксини можем да комби-
нираме антигените за множество ви-
руси или бактерии в едно инжектира-
не. Това ни позволява не само да дадем 
общо по-малко антигени, но и по-мал-
ки количества от всеки антиген, защо-
то компонентите на ваксината работят 
заедно, за да подобрят имунния отговор 
на тялото. 

Когато ваксините са давани по една, 
количеството на антигените се увелича-
ва, както и количеството на консерван-
тите, за да се предизвика съответният 
имунен отговор. Изглежда странно, че 

http://www.cdc.gov/chickenpox/surveillance/monitoring-varicella.html
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комбинираната ваксина има по-малко 
антигени от единичната, но е вярно. 

Когато разделиш тези ваксини, изла-
гаш детето си на повече антигени и ако 
увеличиш два или три пъти количе-
ството инжекции, защото си премахнал 
комбинираната ваксина, увеличаваш 
риска от нежелана реакция. Множе-
ство изследвания показват , че деца-
та, които получават индивидуални или 
забавени ваксини, вместо комбини-
рани инжекции, всъщност повишават 
страничните и нежелани ефекти по 
тази и други причини.   

Освен това, знаем че ваксините причи-
няват болка, а комбинираните ваксини 
означават по-малко “боцвания” за ва-
шето бебе, което винаги е нещо добро!

Последният въпрос, който семейство-
то имаше, беше относно консервантите 
във ваксините, включващи алуминий и 
живак, нещо, което притеснява семей-
ството на бъдещата майка. “Те искат 
да знаят как може да бъде безопасно за 
внучката им метали като тези да бъдат 
инжектирани в кръвта?” 

Алуминият е най-разпространеният 
метал на планетата. В природата се на-
мира в камъните и почвата. Всъщност, 
всички ние приемаме алуминий в тела-
та си чрез пиенето на вода и яденето 
на растения и риба, които съдържат 
малки количества от него. Бебетата 
получават за една година повече 

алуминий от кърмата, отколкото 
от всички ваксини, които получа-
ват през тази година комбинирано. 
Кърменето за една година дава на детето 
7 милиграма алуминий, изкуственото 
хранене може да даде до 117 милиграма 
за година. Всички ваксини общо за пър-
вата година осигуряват 4.4 милиграма. 

Алуминиевите соли са използвани във 
ваксините като помощно средство. Те 
стимулират имунния отговор към анти-
гена. Количеството алуминиеви соли 
във всяка ваксина е много под нивото, 
което може да се смята за токсично 
за бебето. Както много често се казва в 
медицината, дозата прави отровата.   

По отношение на живака. Живакът 
във ваксините е познат под търговско-
то наименование тимерозал, който съ-
държа около 50% живак и е употребя-
ван като консервант. Като начало, защо 
изобщо е използван? Той се използва в 
ролята му на консервант за ваксината. 
Също така е важно да се знае, че има 
различни видове живак. Тимерозалът 
съдържа етилживак, който е естествено 
срещана форма на живака, а не метил-
живак, който е индустриален биопро-
дукт, натрупващ се в рибата и в човеш-
кото тяло.  

В средата на 90-те години тимероза-
лът е премахнат от всички еднодозови 
педиатрични ваксини в САЩ в отго-
вор на общественото недоволство от 

употребата му. Някои, но не всички, 
марки многодозови противогрипни 
ваксини все още съдържат тимерозал. 
Въпреки липсата на доказателства, че 
консервантът в тази дозировка пред-
ставлява риск за здравето,  Центърът 
за контрол и превенция на заболя-
ванията препоръчва премахването 
му с надежда за успокояване на 
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обществените страхове, но този ход 
предизвиква обратния ефект. Лекари 
и специалисти по общественото здраве 
като мен и досега кършат ръце заради 
това.

След като много изследвания се 
провалиха в опитите си да докажат 
някаква вреда от тимерозала във вак-
сините, няма нужда дори да задавате 
вече този въпрос. Тимерозалът вече не 
е във ваксините, които детето ви ще по-
лучи. 

В допълнение трябва да изясня още 
едно важно недоразумение по отноше-
ние на ваксините. Важно е да знаем, че 
когато ваксинираме детето си, ние не 
инжектираме неща в кръвообращение-
то му. Ваксините отиват в кожата или 
мускулите и тялото им отговаря там. Те 
не се инжектират във вените или арте-
риите.   

Сега може да кажете “Да, добре, д-р 
Али, разбира се вие може да казвате 
всички тези неща, вие подкрепяте вак-
синирането, може би дори ви плащат 
от големите фармацевтични компании, 
за да пробутвате ваксините им”. Пър-
вата част от това е вярна, аз подкрепям 
ваксинирането заради всички избро-
ени в тази статия причини. Подкрепям 
ваксинирането, защото годините ми 
медицинско обучение, подготовка 
и опит са ми показали, че науката и 
задълбочените изследвания следят за 
безопасността на ваксините. Имала 
съм нещастието да видя колко бързо 
тези предотвратими болести могат да 
наранят, дори да убият дете. Когато сте 
лекар на дете, което умира от заболява-
не, което може да бъде предотвратено с 
ваксина, това се запечатва завинаги.  

Втората част от това изказване не е 
вярна. Както педиатърът д-р Джейми 

Фрайдман обяснява в своя блог, не е 
позволено педиатърът ви да получава 
заплащане от фармацевтични ком-
пании, за да предлага лекарства или 
продукти. Не ни е позволено да приема-
ме каквито и да е компенсации, включи-
телно стоки, услуги или дори безплатен 
обяд от фармацевтичен представител. В 
допълнение, големите фармацевтични 
компании правят повечето от парите 
си от лекарства, които са патентовани 
(означава, че само една компания може 
да продава продукта). Патентите за по-
вечето ранни детски ваксини са изте-
кли преди десетилетия, така че фарма-
цевтичните компании нямат стимул да 
ги пробутват на лекарите, дори и да им 
беше позволено. Твърдо не съм в джоба 
на фармацевтичните гиганти. 

Както на младото семейство, единстве-
ната ви цел като родител е да защитите 
детето си и това е, което правите, когато 
го ваксинирате. Точно като тези млади 
родители, вашето решение да ваксини-
рате детето си означава, че го защитавате 
по най-добрия начин от някои болести. 
Надявам се, че тази информация ще даде 
отговор на много въпроси по отношение 
на това как ваксинирането на децата ви 
помага да ги защитите. 
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Всичко, което бихте 
искали да знаете за 
бебетата “от трима 
родители”

Превод: Цветелина Христова

Момченце е родено след 
използване на ДНК от три-
ма души - това е първото 

по рода си раждане в резултат 
на нова техника, която помага на 
хора с редки генетични заболява-
ния да имат здрави деца. Пости-
жението е приветствано като кра-
йъгълен камък в репродуктивната 
медицина, непосредствено до 
първото бебе, заченато по метода 
ин витро. Но защо това е толкова 
важно събитие? Колко противоре-
чив е методът? И безопасен ли е?

Кои са тримата “родители” на 
момченцето?
Майката и бащата на момченцето са 
двойка от Йордания, които вече са 
загубили две деца заради генетично 
заболяване, наречено синдром на Лий. 

Майката носи гени за това заболяване 
в митохондриалната си ДНК, която се 
намира в клетъчните органели мито-
хондрии. Макар да наследяваме по-го-
лямата част от нашата ДНК от двамата 
си родители, митохондриална ДНК се 
предава само от майката. За да се из-
бегне предаването на митохондриал-
ната ДНК, причиняваща заболяването, 
Джон Жанг и колегите му от Ню Хоуп 
Фертилити Сентър в Ню Йорк, са из-
ползвали митохондрии от яйцеклетка 
от друга жена – анонимен донор.

Колко ДНК идва от всеки “роди-
тел“?
Почти цялата ДНК на момчето ще бъде 
наследена от неговите майка и баща. 
Това е така, защото повечето от нашите 
гени – общо около 20 000, се намират 
в ядрото на клетката, а само 37 се на-

Източник: New Scientist

Статия от сп. 
“Българска наука 
и медицина” 
брой 5
Целия брой 
прочете безплатно 
на:
http://medicina.nauka.bg/
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мират в митохондриите. При новата 
процедура екипът на Жанг е отстранил 
ядрото от една от яйцеклетките на май-
ката и го поставил в донорска яйце-
клетка, чието ядро е било отстранено. 
След това тази яйцеклетка е оплодена 
със сперматозоиди на бащата. В резул-
тат на това полученият ембрион имал 
ДНК от родителите и митохондриална 
ДНК от донора.

Какво правят тези 37 митохондри-
ални гена?
Тези гени главно кодират ензими, 
които поддържат функционирането 
на самите митохондрии. Докато не-
правилното функциониране на гените 
може да предизвика тежко заболяване, 
то те е малко вероятно да отговарят за 
кодиране на по-видимите черти, които 
хората наследяват от родителите си.

Но тъй като митохондриите захран-
ват клетките, те могат да повлияят 
косвено на други неща чрез промяна 
на начина, по който клетките функцио-

нират. Няколко проучвания показват, 
че митохондриалната ДНК би могла да 
повлияе на атлетическите способности 
на човека, на продължителността на 
живота му и дори на неговия коефици-
ент на интелигентност. Точните меха-
низми не са изяснени.

Досега не са ли раждани бебета 
“от трима родители“?
Да, въпреки че е използван различен 
метод. През 90-те години на XX-ти век 
Жак Коен и неговите колеги от Ин-
ститута по репродуктивна медицина и 
наука в Сейнт Варнава, Ню Джърси са 
първите, които инжектират течности 
от здрави яйцеклетки, включително 
техните митохондрии, в яйцеклетки 
на жени, които са преминали няколко 
неуспешни ин витро процедури. На-
деждата била, че митохондриите от 
донорската клетка ще подсилят слабата 
яйцеклетка.

Екипът изпробвал метода 30 пъти 
върху 27 души, в резултат на което са 
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родени 17 бебета. Но два от зародиши-
те развили генетично заболяване, при 
което им липсвала една Х-хромозома. 
Една от тези бременности завършила 
със спонтанен аборт, а другата била 
прекратена. Това предизвикало опасе-
ния по отношение на безопасността. 
През 2001 г. Агенцията по контрол на 
храните и лекарствата на САЩ изиска-
ла от всички репродуктивни клиники в 
страната да преустановят използване-
то на метода, като въвела изискването 
във всеки отделен случай да се търси 
нейното предварително одобрение. 
Оттогава методът, наречен ооплазмен 
трансфер, изгубил популярността си.

Новият метод безопасен ли е?
Що се отнася до безопасността, пре-
калено рано е да се каже. Момченцето 
е първото, заченато по новия метод, 
така че има твърде малко примери, от 
които да се правят изводи. Засега обаче 
изглежда, че бебето, което вече е на 5 
месеца, е здраво.

Основните опасения са, че някои 
дефектни митохондрии може да са се 
промъкнали през мембраната. Почти 
невъзможно е да се оставят всички ми-
тохондрии от яйцеклетката на майката 
при отстраняването  на ядрото, дори 
когато това се прави от най-стабилната 
ръка.

Освен това нивото на мутирали ми-
тохондрии, което може да предизвика 
симптоми, варира в зависимост от 
заболяването. Едно от притесненията 
е, че “лошите” митохондрии, дори и в 
малки количества, биха могли да бъдат 
по-добри в заместването на “добрите” 
митохондрии, което в крайна сметка би 
могло да наруши баланса и да предиз-

вика заболяване на по-късен етап.
Друг проблем е, че това, че митохон-

дриите са от два източника може да 
попречи на нормалната връзка между 
ядрото и митохондриите, въпреки че 
не е ясно дали случаят е такъв. Добър 
знак е, че момченцето е здраво, но то 
ще трябва да бъде внимателно наблю-
давано през следващите години.

Процедурата легална ли е?
Зависи от това къде искате да я напра-
вите. Подобна техника бе одобрена във 
Великобритания през миналата година, 
въпреки че, доколкото е известно, все 
още никой в страната не я е изпробвал. 
Ембриолози, които искат да извършват 
процедурата във Великобритания, пър-
во трябва да кандидатстват за лиценз, а 
след това трябва да следват определена 
правна и етична рамка. Също така те 
трябва да следят отблизо развитието на 
всички бебета, които се родят по мето-
да.

В САЩ процедурата трябва да бъде 
одобрена от Администрацията по хра-
ните и лекарствата преди да може да 
бъде законно провеждана. Институтът 
по медицина в страната през февруа-
ри им препоръча да го направят, поне 
що се отнася до синове, които няма да 
бъдат в състояние да предадат мито-
хондриалната ДНК, която получават от 
донора, на евентуални свои наследни-
ци. Администрацията все още не е взе-
ла решение. Жанг казва, че се опитал 
да подаде заявление за одобрение от 
администрацията, но му отговорили, 
че все още няма създаден отдел, кой-
то да разгледа заявлението му. Така че 
той извършил процедурата в Мексико, 
където, както той се изразява, “няма 
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правила”. Жанг се надява да продължи 
работата си в Мексико, Китай и Вели-
кобритания.

Защо методът е толкова спорен?
Някои хора не харесват идеята бебе 
да има трима биологични родители и 
твърдят, че митохондриалната ДНК 
в известна степен има влияние върху 
оформянето на важни характеристики, 
сред които личността на човека. Но 
научният консенсус е, че смяната на 
митохондриите е подобна на смяната 
на батерии – малко вероятно е това 
да окаже голямо влияние върху пове-
дението на човека, ако изобщо окаже 
някакво.

Други твърдят, че методът е ненужен. 
В крайна сметка той няма да помогне 
на тези, които вече са родени с мито-
хондриални болести. Родителите често 
не научават, че са носители на такива 
заболявания, докато не родят болни 
деца. А тези, които все пак знаят, че 
може да предадат заболяването, имат и 
други опции като използването на до-
норска яйцеклетка. Техниката е специ-
ално за хора, които носят гена за болес-
тта, но искат да имат дете, генетично 
свързано с тях.

Друг проблем е, че чрез създаване на 
нова комбинация от генетичен матери-
ал ембриолозите правят трайни гене-
тични промени, които ще бъдат преда-
вани от поколение на поколение преди 
да имаме шанс да разберем дали те са 
опасни. Някои твърдят, че техниката 
ни води по хлъзгав наклон за намеса 
в зародишната линия, което в крайна 
сметка може да доведе до “дизайнерски 
бебета”.

Възможно ли е да има друго 
приложение?
Вероятно. Някои ембриолози смятат, 
че неефективните митохондрии може 
би са причината за безплодието, 
свързано с възрастта, и че 
яйцеклетките на по-възрастни жени не 
успяват да формират жизнеспособни 
ембриони, защото на практика не 
им достига енергия. Това е идеята, 
която стои зад „Augment”- лечение, 
при което се използват митохондрии 
от стволовите клетки на собствения 
яйчник на жената, за да се „подмладят“ 
нейните яйцеклетки. Екипът, който 
стои зад този проект, обяви първото 
раждане по метода през миналата 
година. Въпреки това, много от 
специалистите в областта остават 
скептични, поставяйки под съмнение 
действителното съществуване на 
стволови клетки на яйчниците.

Ако стволови клетки на яйчниците не 
съществуват, но теорията зад идеята за 
подмладяване се възприеме, то мито-
хондрии, взети от яйцеклетки на млади 
жени, могат да се използват като алтер-
натива.
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Десетилетия на изследвания 
сочат, че физическите уп-
ражнения помагат в борба-
та с рака. Ако сте физически 

активни, можете да намалите риска от 
заболяване от рак. Ако вече страдате 
от рак, упражненията могат да забавят 
развитието на тумора. А ако сте побе-
дили рака, прекарвайки часове във фит-
неса, може да забавите или дори да пре-
дотвратите повторна поява на болестта.

Но механизмът на това как упраж-
ненията помагат в борбата с рака, ни-
кога не е бил достатъчно ясен. Според 
ново проучване, включващо тестове с 
мишки, публикувано в Cell Metabolism, 
разковничето може би е в нивата на ад-
реналин, които упражненията предиз-
викват.

Изследователи от Университета в Ко-
пенхаген поставили колело за бягане в 
клетките на една група мишки, а в тези 

на друга група – не. Тъй като мишките 
обичат да бягат, групата, разполагаща с 
колело, се упражнявала много повече от 
другата група.

След това в мишките от двете групи е 
предизвикан един от три вида рак, чрез: 
инжектиране на меланомни клетки под 
кожата за предизвикване на рак на ко-
жата, инжектиране на меланомни клет-
ки в опашката за предизвикване на рак 
на белия дроб или инжектиране на ди-
етилнитрозамин за развитие на рак на 
черния дроб.

Четири седмици по-късно при миш-
ките, които са имали достъп до коле-
лото за бягане, последствията са мно-
го по-добри, отколкото при мишките, 
които нямали. Сред мишките, които са 
се упражнявали, само една трета от ин-
жектираните с диетилнитрозамин, раз-
вили рак на черния дроб. За сравнение, 
три четвърти от мишките със заседнал 
начин на живот развили рак. Всич-

Известно е, че 
физическата 
активност намалява 
риска от рак. А сега 
знаем и как

Превод: Цветелина Христова
Източник: Quartz

Статия от сп. 
“Българска наука 
и медицина” 
брой 5
Целия брой 
прочете безплатно 
на:
http://medicina.nauka.bg/
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ки мишки, инжектирани с меланомни 
клетки, развили заболяването, но при 
мишките с висока физическа активност 
туморите били по-малки.

Анализ на туморите показа, че миш-
ките, които са се упражнявали, имат по-
голям брой от два вида имунни клетки, 
убиващи рака – двойно повече Т-клет-
ки и пет пъти повече клетки естествени 
убийци (NK-лимфоцити). Но когато е 
извършена намеса, която да спре про-
изводството на Т-клетките, физически 
активните мишки продължили да имат 
по-малки тумори в сравнение с оста-
налите. Когато обаче изследователите 
спират производството на клетки ес-
тествени убийци, и двете групи имали 
тумори със сходни размери. Следова-
телно, клетките естествени убийци са 
тези, които осигуряват предимство на 
активните мишки, а не Т-клетките.

Бягането произвежда адреналин, а 
е известно, че адреналинът може да 
увеличи производството на клетки-
те естествени убийци. Така че изсле-
дователите инжектирали с адреналин 
половината мишки, които не са се уп-
ражнявали, а другата половина с фи-
зиологичен разтвор. При тези, които 
получили физиологичен разтвор, не 
се наблюдавала никаква разлика. При 
тези, които получили адреналин, се на-
блюдавало намаление на растежа на ту-
мора, но напредъкът не бил толкова го-
лям, колкото при физически активните 
мишки.

Учените провели тестове и с още едно 
вещество, наречено интерлевкин-6, 
който имал повишени нива при миш-
ките, които се  упражнявали. Когато 
същият експеримент на инжектира-
не на неактивните мишки с адреналин 
се повтаря с добавянето на интерлев-
кин-6, е установено, че намаляването на 
растежа на туморите е същото като при 

активните мишки.
Разбира се, мишките не са хора, но 

учените смятат, че този механизъм ра-
боти и при хората. В момента те проуч-
ват възможността за потенциално из-
ползване на адреналин и интерлевкин-6 
като противотуморни лекарства. Каква 
в поуката за всички нас? Е, сега имаме 
още една причина да тренираме.
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Как се зароди идеята за Nano 
Dental Academy?
Програмите и начинът на преподаване 
в стоматологичните факултети на 
висшите учебни заведения в България 
не винаги отговарят на знанията, от 
които новозавършилите стоматолози 
имат нужда при започване на 
самостоятелна работа. Те все още нямат 
практическия опит, за да приложат 
това, което са учили на теория и именно 
в този момент имат нужда от точни 
насоки и практически съвети.
Идеята ни е, чрез Nano Dental 

Academy да направим този преход 
от студентската скамейка към 
самостоятелна клинична работа 
по-плавен и по-успешен както за 
стоматолога, така и за неговите 
пациенти. Бихме искали да предложим 
конкретни насоки и специализирано 
обучение от утвърдени специалисти, 
които активно прилагат съвременните 
технологии и методи на работа в 
практиката си.

Споменахте съвременните 
методи на работа и иновативните 

Д-р Бранимир Кирилов е водещ имплантолог и хирург, който практикува 
в собствена клиника в София. Той е сертифициран преподавател в Меж-
дународния учебен център по дентална имплантология IFZI и негов пред-
ставител за територията на България. 

Срещаме се с него, като един от създадетелите на Nano Dental Academy, 
за да ни разкаже повече за един от най-модерните и високотехнологич-
ни центрове в България за следдипломно обучение в областта на стома-
тологията и зъботехниката.

Крачка на място е по-скоро 
равносилна на крачка назад
Бъдещето на стоматологията 
е дигитално
Интервю с Д-р Бранимир Кирилов 

Надежда Георгиева



77Българска наукаДекември 2016

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

НаукаМедицина

технологии. Мислите ли, че 
новозавършилите зъболекари са 
готови за този “скок в бъдещето”?
Сериозен проблем, който наблюдавам 
е, че по време на следването си, 
студентите често се обучават да 
използват методи и материали, 
които на практика вече са морално 
остарели и все по-рядко се прилагат в 
ежедневната работа.
Философията на Nano Academy е 
изцяло обвързана с получаването 
на бърз и лесен достъп до по-
ефективни и съвременни портоколи 
на работа. Акцент в обучението са 
технологичните иновации. Тук бихме 
искали да дадем възможност на всички 
зъболекари, зъботехници и дентални 
асистенти да бъдат по-успешни и 
резултатни в работата си.

Смятате ли, че подобно обучение 

е подходящо и за зъболекари с 
вече натрупан опит в практиката?
Разбира се! И стоматологията и 
зъботехниката през последните 20 
години напредват с такива темпове, 
че ако спрем да полагаме усилия 
непрекъснато да осъвременяваме 
методите си на работа, ние обричаме 
себе си на посредственост. Веднага 
почваме да губим ефективност и 
рискуваме нашите пациенти да 
потърсят по-добро лечение някъде 
другаде. Казано метафорично, в случая, 
крачка на място е по-скоро равносилна 
на крачка назад.
Как си представяте бъдещето на 
стоматологията?
Ако трябва да го опиша с една дума - 
бъдещето за мен е дигитално.
Ако дигитализираме всяка една 
стъпка от планирането на лечението, 
до създаването на естетичните 
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възстановявания и поставянето 
им в устата на пациента,  ние ще 
съкратим изключително много 
времето за извършване на всяка една 
манипулация, нейната икономическа 
ефективност и прецизността на 
изпълнение. 
Друго предимство на новите дигитални 
технологии е, че крайният резултат 
е изключително лесно предвидим и 
пациентът “вижда” как ще изглежда 
след завършване на лечението още по 
време на неговото планиране. Това 
прави комуникацията лекар - пациент 
много по-лесна и продуктивна.

Ако от всички технологични 
нововъведения в стоматологията, 
трбва да изберете трите 
с най-голямo директно 
въздействие върху качеството 
на стоматологичната работа в 
момента, кои ще са те?

За мен това са CAD/CAM 
технологията, работата под увеличение 
(лупи или микроскоп) и 3D системата 
за навигация и планиране на 
имплантологичните случаи.

Можете ли да ни разкажете на 
кратко за всяка една от тези 
технологии?
CAD/CAM технологията позволява 
дигитално снемане на отпечатък, 
планиране на възстановяванията, 
тяхната изработка в едно или две 
посещения при зъболекар.  Освен в 
производството на различни типове 
индиректни възстановявания като 
корони, фасети, инлей и тн., CAD/
CAM технологията се използва и за 
изработката на хирургични водачи, 
както и в редица имплантологични и 
ортодонтски манипулации.
Микроскопът от друга страна 
осигурява многократно увеличение 
и осветеност на оперативното поле, 

което повишава 
значително 
видимостта 
и съответно 
прави възможна 
прецизност, 
недостижима с 
невъоръжено око. 
Друго голямо 
предимство на 
работата под 
микроскоп е, че в 
момента повечето 
модели позволяват 
изключително 
качественото 
документиране 
на случаите.  
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Подробната документация можем 
да използваме за детайлен анализ 
на работата си като по този начин 
постоянно се усъвършенстваме.

На кого ще възложите отговорната 
задача да обучава и мотивира 
курсистите?
Винаги съм смятал, че мотивацията 
на човек идва от вътре. Самият факт, 
че курсистът се е записал на обучение 
при нас, означава, че той е осъзнал 
необходимостта от иновация и 
подобрение в работата.
И тук идва важната роля на лектора, 
който по време на обучението трябва 
да даде конкретните практически 
насоки, които да убедят курсиста в 
полезността на метода, и да запали 
у него желанието, той да приложи 
наученото още на следващия ден. 
Лекторите в Nano Academy, освен 
отлични специалисти в своята сфера на 
работа, било то хирургия, ендодонтия, 
естетична стоматология, са и 
прекрасни ментори. Курсистите търсят 
тяхното мнение и съвети, дори и след 
обучението. Именно това смятам, че е 
нашето основно ключово предимство. 
Курсистите ни получават достъп до 
една своеобразна общност от експерти, 
които освен, че ги научават на нещо 
ново, ги и мотивира да продължават да 
се развиват и да инвестират в себе си. 

На български или международни 
лектори залагате в програмите си?
Международното сътрудничество 
и постоянният обмен на идеи и 
информация, под формата на гост 
лектори за специализирани курсове и 
упражнения е част от нашето виждане 

за бъдещето на стоматологията. 
Разбира се, ще разчитаме и на 
редица специалисти от България, 
като д-р Кръстев, д-р Риахи и Д-р 
Чурлинов например. Смятам, че и тук 
в  България има стоматолози, които 
работят на световно ниво и биха могли 
да съдействат в професионалното 
развитие на всеки един. Вярвам, 
че всеки един зъболекар ще може 
да намери своята тема, своя курс в 
програмата на центъра за обучение.

Каква е най-смелата ви амбиция 
свързана с центъра за обучение?
Моята най-смела мечта, е Nano Acad-
emy да изиграе важна социална 
роля чрез повишаване на нивото на 
стоматологичните и зъботехнически 
услуги в България. Това от своя страна 
ще да (без) доведе и до едно по-високо 
ниво на лечение на пациентите във 
всяко едно отношение - като започнем 
от профилактиката и стигнем до най-
сложните и комплексни случаи, с които 
се сблъскваме в работата си.
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ЗА СЛЪНЦЕТО И 
ВЪЗДУХА + ВОДАТА

(За живота)

Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев

О
т ранна възраст си записвам 
сентенции, които с мъдрост-
та си ме впечатляват. Като 
думите на Дейв Сомърс: „ 

Преди да се молиш – вярвай!; Преди да 
говориш – слушай!; Преди да харчиш 
– спечели!; Преди да  пишеш – мисли!; 
Преди да умреш – живей!”. Събирах 
и налаганите ни дълги години призи-
ви, апели, лозунги, силно политически 
пристрастни, но уви, повече звучащи 
като анекдотични реплики от типа „ 
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати 
обувки!” Зная, чел съм, че на източната 
страна на паметник на българо-съвет-
ската дружба във Варна е написан ци-
тат от Г. Димитров: „За българския на-
род дружбата със Съветския съюз е тъй 
жизнено необходима, както слънцето и 
въздухът за всяко живо същество”, ци-
тат, който ни бе втълпяван години на-
ред. Тази многократно повтаряна фра-

за-апел, отъждествява и налага като 
безусловна необходимост специфична 
дружба между два народа, така както 
две други физични дадености (слънце и 
въздух) са необходими за всяко от жи-
вите същества. Необходими за какво – 
за възникването на жива материя от не-
жива, или за развитие и съществуване? 
Или и за двете. За хората без специали-
зирани химико-физични познания ос-
тава втълпеното от лозунга „познание”, 
че има ли  въздух – има и живот. Дали 
е така, обаче? Ако да, то защо, ако не, 
какво още трябва. Това необходимото, 
достатъчно ли е,  или трябва още нещо!

НАЧАЛОТО
Ако се абстрахираме от митологични-

те и религиозни представи за възниква-
нето на света и живота, се налага да се 
позовем на днешните научни познания 
по тези въпроси. Според теорията за 
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Големия взрив преди 13,7±2 милиарда 
години Вселената е в безкрайно плът-
но състояние, с нулев обем, с огромна 
температура и налягане – състояние на 
гравитационна сингулярност. Прибли-
зително за 10-35 секунди, Вселената се 
разширява експоненциално, като мате-
риалните елементи на Вселената са като 
гореща супа от частици - под формата 
на кварк-глуонна плазма. С нарастване-
то на размера на Вселената, температу-
рата спада, което предизвиква образу-
ването на водородни и хелиеви атоми, С 
разширяването си, Вселената се охлаж-
да, намалява се и средната кинетична 
енергия на електроните и така тя става 
недостатъчна те да продължат да бъдат 
в свободно състояние, свързват се към  
протоните (ядра на водорода), като по 
този начин Вселената става предимно 
изградена от свързани атоми, т.е. неу-
трална. За отбелязване е, че по време на 
големият взрив и ранната Вселена няма 
наличие на каквито и да било тежки ме-
тали. 

СЛЪНЦЕТО И ЗЕМЯТА
По-сетне, преди около 4,6 милиарда 

години вселената представлява облак, 
мъглявина от звезден прах и газ, в който 
се съдържа голямо количество водород, 
хелий, лед, силикати. Под въздействие-
то на енергийни (електромагнитни, гра-
витационни и други) излъчвания и въл-
ни постепенно се оформят уплътнени 
грамади от материя.  Последователно 
облакът започва да се свива под влия-
нието на своята маса и гравитация и за-
почва да се върти. Сърцевината на мъ-
глявината става все по-гъста и от една 
страна част от гравитационната потен-
циална енергия, а от друга кинетичната 

енергия от зачестилите сблъсъци меж-
ду частиците, се превръщат в топлин-
на. При достигане на критичната маса 
и висока температура започват и термо-
ядрените реакции. По този начин преди 
около 4,6 милиарда години се е родило 
нашето Слънце.    От въртящия се  око-
ло него пръстен от дифузна  материя 
последователно се оформят всички пла-
нети от нашата система. В началото тези 
планети били неоформени магмени и 
геологично активни грамади материя, 
окончателното им оформяне ставало 
след поредица от сблъсъци преформа-
тирания, а нарастващите центробеж-
ни и гравитационни сили укрепвали 
структурите. В първите стотици мили-
они години от своето оформяне, Земя-
та е била вряща  стопилка от материя и 
нейни изпарения, Повърхността й е от 
разтопени скали и гореща лава, осея-
на с вулкани и гъсти изпарения, които 
изпълвали атмосферата със задушливи 
газове. Преди около 4 милиарда години, 
след настъпващо повърхностно охлаж-
дане, се оформя тънка твърда скална 
повърхност, често разкъсвана от вулка-
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нични избухвания. Отбелязвам два ха-
рактерни момента на този етап – около 
планетата Земя не е имало въздух (рес-
пективно свободен кислород), и второ-
то - засега не е еднозначно определено, 
как и от къде се появява водата? И то в 
последвалото голямо количество. 

ВОДАТА
 Вероятни са две основни хипоте-

зи (външна и вътрешна) за произхода 
на водата. Извън земният произход на 
водата се обяснява с  една постоянна 
бомбардировка от метеорити и коме-
ти, много от които са били изцяло ле-
дени водни структури. Така се създават 
първите океани, докато вулканичната 
дейност и водната пара създават пър-
вичната атмосфера, първоначално без 
кислород. Вътрешната земна хипотеза 
обяснява произхода на водата по след-
ния начин:  Молекулата на водата е със-
тавена от два атома водород и един атом 
кислород. Водородът е широко раз-
пространен в космоса и в структурата 
на нашето слънце. Но липсва яснота за 
произхода и наличието на свободен кис-
лород. Като вероятностна теза е версия-
та за наличието на метални и неметал-
ни окиси в началната гореща стопилка 
на земното образувание. При неговото 
наличие в такава форма е напълно въз-
можно в резултат на химически реак-
ции, висока температура и налягане, 
плюс електромагнитно въздействие да 
се получи свързване на водорода с кис-
лорода от наличните окиси. Естествено 
е тази вода да е в газообразно агрегатно 
състояние. В по-късен етап при охлаж-
дане на земята се получава интензивна 
кондензация и мощни дъждовни порои 
с интензивна последваща циркулация 

– изпарение и кондензация. Естествено 
плитките тогава водни обеми – морета, 
са били горещи, после доста топли, кое-
то предполага подходящи условия за 
възникване на жива материя. 

ЖИВА МАТЕРИЯ
Налични молекули от химически еле-

менти и вещества се свързват в амино-
киселини, които са градивните частици 
на протеините, а те изграждат клетки-
те на живите организми. Най-вероятно 
електромагнитни излъчвания са били 
катализатор на тези процеси. Тези пър-
вични организми били цианобактерии-
те или синьо-зелените водорасли.  Така 
започва началото на живота на плане-
тата Земя. Първите живи организми на 
планетата били устойчиви, адаптивни 
и можели да оцеляват в екстремни ус-
ловия и враждебна среда. Тези първи 
прости организми били анаеробни и за-
хранвали жизнените си функции с въ-
глерод и сродни молекули, а като втори-
чен продукт създавали кислород. Смята 
се, че в последвалите няколко милиарда 
години, през които доминирали едно-
клетъчните организми и прости морски 
гъби, биологичната активност на тези 
анаеробни живи неща обогатила значи-
телно атмосферата с кислород. 

Това, че първите живи прости орга-
низми са се зародили като анаеробни в 
безкислородна атмосфера и в условно 
водна среда изцяло оборва смисъла на 
лозунга на Г. Димитров, че въздухът е 
необходим за зараждане на живите съ-
щества. Водата е била повече от необхо-
дима и напълно достатъчна. Остава вяр-
на хипотезата от лозунга за безусловната 
необходимост от Слънчевата радиация 
за зараждане на живота на Земята.
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Ще разсъждавам и за това, дали само 
Слънцето и въздухът са необходими-
те физични дадености за развитието и 
съществуването на живите същества в 
днешно време.

СЛЪНЦЕ
Надали някой ще оспори незаменима-

та роля и положителното въздействие 
на слънчевата електромагнитна ради-
ация за живота на земята. Но защо е 
така? Слънцето има диаметър 109 пъти 
по-голям от земния и масата му е 330 
хиляди пъти по-голяма от земната. ¾ 
от масата му е образувана от водород, 
остатъкът е хелий и малко кислород, 
въглерод, желязо и др. Повърхностната 
му температура е около 5500 °C, а в яд-
рото – над 15 милиона градуса! Източ-
ник на  енергията му е термоядрен син-
тез на водородни ядра в хелий, процес, 
който протича в ядрото на слънцето.  
При тези изключително високи темпе-
ратури излъчването е под формата на 
гама лъчение – много къси вълни с ог-
ромна честота и енергия. Тази енергия, 
произведена в ядрото, преминава през 
поредица от слоеве, чрез лъчение, кон-

векция и топлопроводност достига до 
видимата повърхност на слънцето и из-
лиза в космоса като слънчева светлина. 

Слънчевото излъчване се разпрос-
транява във вид на  електромагнитни 
вълни със скоростта на светлината и за 
8 минути достига земната повърхност 
през атмосферата. Слънчевите лъчи 
преминават през нея, за да достигнат 
повърхността, а тя частично ги отра-
зява, разсейва и изменя количеството 
и качеството им. До Земята достигат 
по-малко от две милиардни части от 
слънчевото излъчване, но то е главният 
източник на енергия за всички физико-
химически процеси, протичащи на зем-
ната повърхност и в атмосферата. Един 
от тях, жизнено определящ, е процесът 
на фотосинтеза. Слънчевата радиация 
стои в основата на този физиологичен 
и биохимичен процес. При попадане на 
фотони от слънчевата светлина върху 
пигмента хлорофил в растенията, въгле-
родният двуокис от въздуха се включва 
в процес заедно с освободени  електрони 
от водата при нейната фотолиза (разла-
гане на водата под въздействието на по-
ток фотони от слънчева радиация), като 
резултата са нови органични продукти 
–въглехидрати (захариди) и свободен 
кислород. В еволюционната история на 
земята първите фото синтезиращи ор-
ганизми са ползвали като източник на 
електрони не водата, а водорода или се-
роводорода. 

Електромагнитните слънчеви вълни 
осигуряват на земните организми свет-
лина, топлина. Те определят дневната и 
годишната цикличност, чрез топлинно-
то си въздействие определят климата, 
ветровете, дъждовете. Без Слънцето не 
би имало живот на планетата. Въпреки 
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безусловната полезност и необходимост 
от Слънцето, все пак една от тайните на 
природата е дозировката. 

Не винаги природната защита от ат-
мосферата е достатъчна.

 Установени са случаи на нараства-
ща инфекциозност на патогенни 
бактерии,като Brucella spr. в периоди на 
на интензивна слънчева активност. 

Твърди се също, че опустошителните 
епидемии от холера, чума съвпадат с 
тези периоди!

Но животът изисква като необходими 
още две съставки – въздуха и водата! 

ВЪЗДУХ
Въздухът, който образува земната ат-

мосфера, представлява механична смес 
от различни газове. Основните газове 
са азот, кислород и аргон, другите газо-
образни примеси с много по-малка кон-
центрация са водните пари, въглерод-
ния двуокис и окис, озон, серен двуокис, 
за жалост и фреон. Тъй като животът 
е горене, а горенето е вид окисляване, 
то за поддържане на живота наистина 
трябва кислород какъвто има във въз-
духа. Животът се е зародил във водна 
среда, и сега голяма част от живите съ-
щества се развиват във водните басей-
ни. Не е възможно да се разделят водата 
и въздуха поради техния афинитет един 
към друг. Водните пари или фини капко-
ви натрупвания (облаци) са постоянно 
присъщи на земната атмосфера, така 
както разтворения въздух (тоест кис-
лород)  във водата. Болшинството во-
дни животни чрез хрилната си система 
приемат необходимия кислород, за да 
съществуват, а      водните бозайници 
имат приспособеност за акумулиращо 
натрупване на въздух, който възстано-

вяват периодично от атмосферата.  
Водните пари във въздуха променят 

неговите качества, правят го по-лек, тоест 
създават възходящи потоци, осъщест-
вяват вертикална циркулация, охлаж-
дане на парите, образуване на облаци, 
дъжд, овлажняване на земната тери-
тория, ново изпарение под влияние на 
слънчевото греене и нов цикъл. Един 
сектор от слънчевото излъчване – ул-
травиолетовите лъчи, успешно биват 
ограничавани от въздушната атмосфе-
ра, особено подпомагани от наличието 
на водни пари. Водните пари задържат 
успешно и дълговълнова радиация. В 
резултат на горенето, част от което е 
дишането, се произвежда въглероден 
двуокис и той се натрупва във въздуха. 
Неговото присъствие там спира дълго-
вълновата радиация (това е обратното 
излъчване от земната повърхност, коя-
то е с ниска температура и малка често-
та, но с дълги вълни). Така се получава 
парников ефект, благодарение на който 
равновесната температура на земната 
повърхност вместо минус 18 градуса 
става плюс 15⁰С. 

Интересна съставка на въздуха е озона 
– триатомен кислород. Получава се при 
гръмотевична дейност и под въздейст-
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вие на ултравиолетовите лъчи. Изклю-
чително важен за съществуването на 
живота, защото ни защитава от биоло-
гично активната ултравиолетова ради-
ация на Слънцето. Това лъчение бързо 
би могло да превърне Земята в безплод-
на пустиня, ако по-голямата част от 
него не се поглъщаше от атмосферния 
озонов слой преди да достигне Земята.  
Най-опасните за разрушаване на озо-
новия защитен слой на атмосферата са 
хлорофлуоровъглероди с най-типичния 
представител фреона. Тези химически 
продукти на миналия век имат живот 
над 150 години и дълго ще търпим тех-
ните вреди. Защото за  такъв период 
един хлорен атом може да разруши 100 
хиляди молекули озон!

СЛЪНЦЕ и  ВЪЗДУХ + ВОДА
Комбинацията на трите съставни 

части на жизнената ни необходимост 
– слънце, въздух, вода - определят ос-
новните процеси на атмосферата на 
планетата - нагряването и изстиването 
на атмосферния въздух, изпарението и 
кондензацията, налягане и движението 
на въздуха. За съжаление понякога тези 
процеси създават тежки климатични 
проблеми с големи щети. Това, че има 
области с интензивно слънчево греене 
и затопляне, има огромни водни маси и 
въздух наситен с водни пари, тази ком-
бинация се оказва често фатална. Защо? 
Топлината от слънцето нагрява възду-
ха, увеличава изпарението на вода, кое-
то насища въздуха с водни пари, а по-
топлия и по-влажен въздух е по-лек и 
създава интензивен въздушен поток 
нагоре. Това обикновено се случва над 
моретата на малките географски дъл-
жини. Възходящият топъл и влажен 

въздух в по-горните слоеве на атмосфе-
рата, където е по-студено, отделя водата 
чрез кондензация, но отделя и топлина, 
която допълнително загрява въздуха 
и усилва неговия подем. Това създава 
област с понижено налягане и допъл-
нително засмукване на нови порции 
влажен и топъл въздух, вихъра по този 
начин се интензифицира. Въздушните 
течения го изместват и когато го насо-
чат към сушата настъпват нежелани 
силни щети. Сухата повърхност обаче 
намалява притока на водни ресурси за 
вихъра и той утихва.  

ОЩЕ ЗА ВОДАТА
Моите разсъждения и приведени до-

казателства въведоха новата компо-
нента – водата, като равно поставена 
и крайно необходима за възникването 
и съществуването на живот на Земята. 
Без вода няма земеделие, растителност и 
живи същества. Остане ли без вода, Зе-
мята ще се превърне в безлюдна мъртва 
пустиня. Но, водата има изключител-
но големи съпътстващи и улесняващи 
приложения. Самопроизволното или 
принудително създавано съприкос-
новение на водата с въздуха също 
позволява полезни физични ефекти. 
Ефекта на изпарителното охлаждане се 
ползва в промишлените и битови кли-
матични инсталации. Чрез метода на из-
парителното охлаждане се създава въз-
можност и за регулиране влажността на 
въздуха – важна необходимост за дос-
тигане на препоръчителния комфорт за 
театрални и концертни зали. В силуета 
на всяка топлоелектрическа или атомна 
централа изпъкват с огромните си раз-
мери стоманобетонни хиперболоидни 
колоси – охладителни кули. Те работят 
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на този принцип. Тяхната роля в елек-
тропроизводството е чувствителна, за-
щото чрез допълнителното охлаждане 
на водата от кондензаторите се повиша-
ва степента на съвършенство и иконо-
мичност на използваното гориво, уве-
личава се и количеството произведена 
електроенергия. Подобни охладителни 
кули, с естествена или вентилаторна 
тяга се включват и в технологичните 
схеми при производствени процеси в 
промишлеността.

Водните пространства – морета, реки 
- са наши транспортни трасета с най-
ниски разходи. Но като че ли особено 
съществен е приносът, ползата и раз-
ностранното приложение на водата и 
особено продукта водна пара за про-
мишленото развитие на човечеството. 
Така необходимата електроенергия би 
била невъзможна без тях. Някои стра-
ни, като Норвегия, почти изцяло (и то 
с много висока интензивност на консу-
мация) се задоволяват с потенциала на 
огромните си водни източници и запа-
си. Водно електрически централи има в 
почти всички страни. Съ-
ществуват реализации 
за водни централи с 

енергията на водни приливи или въл-
ни. А иначе другите производители на 
енергия, атомните и топло централи на 
ядрено, твърдо, течно, газово гориво, 
работят само с вода. Енергията от раз-
пада на атомни ядра или от изгаряне на 
различни горива се влага във вода, за да 
се получи водна пара с високо налягане 
и температура. Тя, минавайки през пар-
ни турбини, се превръща в механична 
енергия, която върти генератори, в кои-
то по електромагнитен принцип се про-
извежда електричество. По този начин 
се осъществява електропроизводствен 
кръговрат на водата - вода - парен ко-
тел - парна турбина - кондензат - парен 
котел. Друга голяма част от водната пара 
се ползва почти във всички промишлени 
производства за технологични нужди. 
Близо половината от енергията от изга-
ряне на ядрено и традиционно гориво в 
света отива за производства на пара, като 
половината от това количество се полз-
ва в промишлеността за технологичните 
процеси.  Акумулираната топлинна енер-
гия в парата лесно се пренася до всеки 
технологичен консуматор, където лесно 

може чрез налягането на 
парата да се регулира 
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нужната за процеса температура. 

КРАЯТ
Гибелта на слънцето е неизбежна, но  

ще настъпи най-рано след 5 милиарда 
години. Тогава Слънцето ще изразхо-
ди запасите си от гориво (водородът 
свършва, ще започне превръщане на 
хелия във въглерод, свръх нагряване и 
разпад). Край на Слънцето ще означава 
край на живота – макар и много дале-
чен, но тази лоша истина е абсолютно 
доказателство за полезността и необ-
ходимостта на слънцето за нашия жи-
вот. А от нас зависи да пазим въздуха и 
водата, за да ги ползваме в допустими-
те съотношения съобразно слънчевото 
греене и в рамките на неговото все пак 
крайно съществуване!

В заключение – за да има живот на Зе-
мята, са необходими и достатъчни след-
ните три параметъра: умерено и балан-
сирано слънчево греене, чист въздух, 
без вредни примеси и изобилие на чис-
та вода! 

Позволих си чрез размишления и 
ползване на съвременни познания за 
вселената да дам достатъчно силни до-
казателства, за да оборя невярната и 
подвеждаща същност на един стар ло-
зунг. Същевременно тази фактология 
би дала един по-достъпен разказ за въз-
никването и развитието на Земята и 
Слънчевата система, за нашата същност 
и за бъдещото тяхно успение и възнесе-
ние! До тогава да спазваме принципа на 
Самърс – ДА ЖИВЕЕМ!

София, 31 август 2016 г.
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Приемането на християнската 
религия за официална в ця-

лата Римска империя с т. нар. Милан-
ски или Медиоланския едикт от януари 
313 г. поставя европейския континент в 
една нова светлина и има огромно зна-
чение за развитието на църквата, като 
държавна институция. Обявяването 
на християнството за равноправна на 
другите езически религии в Римската 
империя се осъществява по време на 
управлението на Константин І Велики 
и Лицинии Август. Едиктът е запазен 
на гръцки език в Евсевиевата „Църков-
на история” и отчасти на латински при 
Лактанции. Документът има превод на 
английски, а също и на български. След 
абдикацията на Диоклециан и Макси-
миан през 305 г., настъпват междуосо-
бици. Диоклециан провъзгласява за нов 
август Галерий, а Максимиан – Констан-
ций І Хлор. Галерий назначава за цезар 

на източните провинции, племенника 
си Максимин Дая, а за цезар на Италия 
и африканските провинции - военачал-
ника Флавий Валерий Север. През 306 
г. умира Констанций Хлор. Армията 
провъзгласява за цезар на западните 
провинции неговия син Флавий Кон-
стантин. След тези събития Максимин 
Дая се обявява за август на източните 
провинции, а Север е обявен за август 
на мястото на починалия Констанций 
Хлор. Самият Галерий обявява за август 
Валерий Лициний. Така през 309 г. рим-
ската империя има няколко августи и 
нито един цезар. През 311 г. Галерий из-
дава едикт за прекратяване на гонения-
та срещу християните, като няколко дни 
след това умира. Негов приемник става 
Лициний, а негов съюзник с борбата за 
правото на християнската религия ста-
ва другият август – Константин. На сре-
щуположните възгледи са Максимин 

Даниел Иванов

„Гърците-схизматици“  в периода 
на кръстоносните походи и
в кръстоносната пропаганда
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„Гърците-схизматици“  в периода 
на кръстоносните походи и
в кръстоносната пропаганда

Дая и Максенций. След като Максенций 
е убит, а Максимин Дая разбит в битка 
между Хераклея и Адрианопол, двамата 
победители Лициний и Константин се 
срещат в Медиолан. Там издават горес-
поменатия Медиолански едикт. 

В документа се казва: „Когато, аз Кон-
стантин Август, и аз, Лицинии Август, 
пристигнахме в Медиолан [Милано] 
и подложихме на обсъждане всичко, 
което се отнася до обществената полза 
и благополучието... решихме да изда-
дем постановление... именно да дадем 
на християните и на всички да следват 
тази религия, която пожелаят... И така, 
ние решихме на никого да не се отказ-
ва възможността да отдава своя ум на 
християнското благочестие или на тази 
религия, която всеки за себе си смята за 
най-подходяща... Ние предоставяме на 
християните свобода и пълна възмож-
ност да почитат своята религия... то и 
другите имат пълната възможност да 
почитат този, който си изберат.” След 
издаването му цялото конфискувано 
имущество на църквата трябва да бъде 
върнато или компенсирано. Двамата 
августи Лициний и Константин, за раз-
лика от предшественика си Диоклеци-
ан, който вижда в лицето на църквата 
враг, искат да използват християнство-
то, за да засилят своята власт.  
Самият Константин приема християн-
ското кръщение едва месец и половина 
преди смърттта си – на 22 май 337 г.Още 
през ІV в. започва начеване на забележи-
мо обособяване на църквата на Източна 
и Западна. Самата практика да се свик-
ват отделни събори вече е свидетелство 
за определени различия. Например на 
Втория вселенски събор в Константи-
нопол през 381 г. почти не присъстват 

пратеници на Римската църква. Оно-
ва, което обединява двете църкви през 
този период е борбата против силното 
езичество и новопоявилите се ереси. 
По това време двете църкви имат сил-
на нужда една от друга. Един от голе-
мите конфликти е през 30-те години на 
V в. Спорът се отнася до природата на 
Иисус Христос. Следват нови спорове. 
Такъв е конфликтът през втората поло-
вина на ІХ в., когато патриарх Фотий и 
папа Николай І взаимно се анатемосват. 
Това е явна предпоставка за настъпва-
щия разкол между двете църкви.  

Така, към средата на единадесето-
то столетие, Западната и Източната 
Църква се намират в дълбока вражда 
по въпросите за авторитета на папата и 
догмата за Светия Дух. В крайна смет-
ка през май 1054 г. в Константинопол 
пристигат папски легати, които анате-
мосват константинополския патриарх 
и по този начин слагат начало на най-
големия разкол в историята на христи-
янската Църква. Окончателният разрив 
настъпва в 1204 г., когато кръстоносци-
те превземат Константинопол по вре-
мето на Четвртия кръстоносен поход и 
византийците приемат върховенството 
на папата.Кръстоносните походи били 
масово социално-религиозно движе-
ние на западноевропейското общество, 
обхванато от идеята да освободи Божи 
гроб, който е завладян от селджуките. 
Основната причина за започването на 
тези походи „е съчувствието за погубва-
нето на много народи от християнското 
име” (Псевдо-Брокард). Тук е интерес-
но да се спомене накратко за периодиза-
цията на кръстоносните походи. Меж-
ду медиавистите няма единно мнение 
относно тяхната граница. Едни автори 
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определят границите от Х – ХІ в., пе-
риод предхождащ и подготвящ тяхно-
то възникване, до ХІV – ХV в., времето 
след тяхното приключване. Голяма част 
от историците, които подържат тази 
хипотеза за периодизацията, приемат 
за крайна граница на походите 1453 г., 
годината на падането на Константино-
пол. С тази година приключват органи-
зираните експедиции в защита на хрис-
тиянството. Въпреки че кръстоносното 
движение от средата на ХІV в. до 1453 г. 
придобива съвсем друг характер – „ан-
титурски войни”. Другата хипотеза об-
хваща периода от 1095 до 1291 г., когато 
пада и последната опора на кръстоно-
сците в Светите земи – град Акра. Така 
те окончателно са изтласкани от Утре-
мер. Третата и най-разпространена сред 
болшинството медиависти хипотеза 
определя периода на кръстоносните по-
ходи от 1095 г., когато на събора в град 
Клермон, Франция, папа Урбан ІІ про-
изнася реч, приветстваща за спасяване 
на Светите земи от селджуките и започ-
ването на Първия кръстоносен поход 
– 1096 г., до последния, т. нар. „кръсто-
носен поход в Тунис” на френския крал 
Свети Луи ІХ и английският принц Еду-
ард І от 1270 г. 

„...както трябва да се знае, е, че в света 
има три големи нации – именно хрис-
тияни, татари и сарацини, сред които 
християнската нация според твърде-
нията и доказателствата е най-голяма 
и по злини и по блага.” Това са думи 
на Псевдо-Брокард, който в трактата 
си Directorium ad passagium faciendum 
(Ръководство за провеждане на кръсто-
носен поход – 1332 г.) групира жителите 
на тогавашния познат свят в три групи 
– християни, татари и сарацини. Разби-

ра се, това твърдение е твърде условно. 
Всъщност самата „християнска нация” 
не е еднородна маса. Жителите на За-
пада се определят като истински хрис-
тияни, това са тези, които били в лоно-
то на римокатолическата църква. Към 
останалите християни било то ерети-
ци или източни християни – Christiani 
orientales има недоверие, в определени 
случаи неприязън, дори и силна омра-
за. Самите източни християни се делят 
на три групи – гърци-схизматици, яко-
бити-монофизити и несторияни. Най-
многобройни са гърците-схизматици, 
т.е. православните народи начело с ро-
меите. 

Още в епохата на Римската империя 
съществува известен антагонизъм меж-
ду римляни и гърци. В известна степен 
този антагонизъм е свързан с легендата 
за троянския произход на римляните. 
Тази легенда е усвоена впоследствие и 
от франките още в епохата на Меровин-
гите. Самите франки се смятат за пото-
мци на древните троянци и според тях 
правата върху земите на Балканския 
полуостров и западните части на Мала 
Азия се падат на тях, пример за това е 
един откъс от Робер дьо Клари, когато 
сеньор Пиер дьо Брашийо се срещна 
с пратеници на „власи и кумани” през 
1204 г. по време на Четврътия кръсто-
носен поход: „Сир... учудваме се мно-
го и на това, което идвате да търсите в 
тази страна, тъй като Вие сте от далеч-
ни земи, а сте дошли да завоювате земя. 
Нямате ли си земи във Вашата страна, 
които да осигурят нуждите Ви? А месир 
Пиер отговорил: Е, нима не сте чували 
по какъв начин Троя великата е била 
разрушена и с каква измама... Троя е 
била на нашите предци и онези, които 
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успели да се спасят, отишли да се засе-
лят там, откъдето дойдохме и понеже 
тя е била на предците ни, ние дойдохме 
тук да завоюваме тази земя.” От този 
откъс ясно се забелязват част от аргу-
ментите за завладяването на Източната 
римска империя – Византия от запад-
ните рицари и създаването на Латин-
ската империя. За западните рицари 
гърците са подмолни, лъжливи и ковар-
ни. Достатъчен е терминът употребен в 
„Сатири” на Ювенал – Greacia mendax 
- „лъжкинята Гърция”. За западния чо-
век гръцкият войник е слаб и негоден 
за бойна служба. Те са разпуснати, от-
дадени на удоволствията и лукса, жи-
тели. Впоследствие културните, рели-
гиозните и политическите различия 
между „латинци” и „гърци” се увелича-
ват. Така се стигна до вече споменатата 
по горе Велика схизма между от 1054 
г. и до отделяне на Римокатолическа-
та и Източноправославната църква.И 
авторите от епохата на Кръстоносните 
походи определяли гърците като ковар-
ни и женствени. За тях поведението им 
не съвпада и е в контраст със стандар-
тите за поведение на един рицар. Това 
поведение и тази рицарска култура са 
базирани на войнската и мъжката чест 
(honor, l`honneur). Към това прибавят и 
античната традиция за вероломството 
на ахейците спрямо троянците при пре-
вземането на Троя чрез измама, която е 
несъвместима с рицарските дух и чест. 
В края на ІХ в. след схизмата от 1054 г. 
все още отношенията между източните 
и западните християни са в рамките на 
универсалната християнска солидар-
ност. Началото на Първия кръстоносен 
поход започва с прословутата реч на Ур-
бан ІІ (1088 – 1099) на събора в Клермон. 

В речта си, той призовава западните 
християни да подкрепят своите събратя 
от изтока. Тази реч показва отношение-
то на папата към източните християни: 
„Какъв позор, ако тази презряна, пок-
варена и служеща на демоните порода 
хора би надделяла над проникнатия от 
вяра в Бога и блестящ с Христовото име 
човешки род. С такъв срам ще ни по-
крие сам Господ, ако вие не помогнете 
на тези, които се признават за такива 
християни, каквито сме ние”. Тези думи 
на Урбан ІІ дават основание да считаме, 
че има известна равнопоставеност меж-
ду източните и западните християни. 
За папата общата християнска принад-
лежност е на преден план и тя трябва 
да бъде защитена от гнета на селджу-
ките. Сравнението, което прави между 
християни и мюсюлмани, поставя двете 
„нации” в два различни свята. За папа-
та едните са служители на дявола „пок-
варени и служещи на демоните порода 
хора”. Хора, които са обладани от злото, 
желаещи единствено да покорят и по-
робят християнските събратя във Ви-
зантия и Светите земи. Докато христия-
ните, определя като чисти и святи хора, 
„блестящ с Христовото име човешки 
род” – поставя всички християни под 
един общ знаменател, свидетелстващо 
за доброто отношение на Урбан ІІ към 
източните братя християни. Разбира 
се трябва да разбираме думите на папа 
Урбан ІІ, определящи двата религиозни 
етноса, повече като мотивиращ елемент, 
отколкото като реална представа за мю-
сюлманските и християнски народи. И 
двата „етноса” имат своите положител-
ни и отрицателни страни. Двадесетина 
години по-рано император Михаил VІІ 
Дука Парапинак (1071 – 1078) изпада в 
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безизходица от надвисналата опасност 
от селджуките. Той изпраща послание с 
молба до папа Григорий VІІ да окаже по-
мощ, като в замяна трябва да бъдат обе-
динени двете църкви. Папата откликва 
с думите: „Ние се надяваме... че ще се от-
правим към Константинопол в помощ 
на християните, които, бидейки силно 
потискани от честите действия на сара-
цините, жадно молят да им протегнем 
ръка за помощ”. Планът на папата оба-
че не успява. Тези примери дават да се 
разбере, че в първите години след Вели-
ката схизма между самите християни на 
изток и запад още е има единомислие и 
съпричастност. Започването на Първия 
кръстоносен поход и директният кон-
такт между рицари и местните жители, 
по време на провеждането му, засилва 
чувството на отчужденост. За местни-
те гърци „франките” са натрапници и 
грабители. Още самите хронисти на 
похода използват груби класификации 
за византийския император Алексий І 
Комнин (1081 – 1118). Гибер дьо Ножан 
го нарича „мръсен тиранин и коварен 
император”, а Гийом от Тир – „негоден 
и измамен, мъж зловреден и негоден”. 
Интересни са и епитетите за императо-
ра и в Gesta Francorum (Пътуванията на 
франките) – „враг и нещастник”. 

През Втория (1147 – 1149) и Третия 
кръстоносен поход (1189 – 1192), как-
то и през целия ХІІ в., така и в началото 
на ХІІІ в. преобладават негативните на-
строения. Авторите-хронисти от този 
период описват гърците-схизматици 
с различни нелицеприятни епитети. 
Например Бенямин от Тудела в своят 
труд „Итинерарий” ги определя като 
„вероломен народ, порочна и напълно 
дегенерирала раса”. А Роджър Хоудън 

и Жофроа дьо Вилардуен назовават 
гърците и останалите „ориенталци” с 
термина „griffons”. Думата произлиза от 
игра на думи „griu” (graecus) и митична-
та граблива и вероломна птица грифон. 
Самите западни християни използват 
различни названия за обозначаване на 
гърците – Graeci, Danai, Argolici и т.н. 
и пренебрегват претенциите на визан-
тийците да бъдат наричани Rhomanoi. 

Друг образ на гърците създаден в съз-
нанието на „латинците” бил „Graeci 
effemanati” – изнежените гърци. Този 
образ е обвързан с контраста между 
изтънчената ромейска аристокрация 
и подчинения на бойните умения ри-
царски бит и морален кодекс на Запа-
да. Известен брой автори, като Еме от 
Монте Касино, Гийом от Апулия, Готие 
Мап, Одон дьо Дьой и др., определят 
гърците като женствени и деградирали, 
които изоставят войната като начин на 
живот и пребивават в леност и покой. 
Например Еме в „История на нормани-
те” (Istorie de li Normant) описва ромеи-
те като „мъже, подобни на жени, които 
живеят в една много богата и обширна 
земя”. Готие Мап датира деградацията у 
гърците още от времето на Троянската 
война – „До такава степен силата им е 
пресъхнала от времето на Троянска-
та война, когато срещу мощта на Аякс 
надделяваше само коварството, че няма 
у гърците нищо достойно за гордост, 
нищо отличаващо се...”. Отрицателните 
качества на военно съсловие са извест-
ни и на самите византийски владетели. 
Император Мануил І Комнин (1143 – 
1180), който управлява по време на Вто-
рия кръстоносен поход, изпраща заедно 
с гръцките отряди и латински наемни-
ци, които трябва да защитават негодни-
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те византийски бойни части. Това е ви-
дно от думите на Готие Мап: „Мануил..., 
като знаеше, че гърците са мекушави и 
женствени бъбриви и коварни, без ни-
каква военна стойност срещу врагове-
те,... доведе малцина мъже от самалпий-
ските земи, които очевидно трябваше 
да ги пазят и да се излагат на опасност 
вместо тях”. Друг интересен автор-хро-
нист от този период, даващ описание 
на гърците-схизматици е Одон дьо 
Дьой. Според него „гърците дегради-
раха напълно в жени, като изоставиха 
настрана всякаква мъжественост както 
по думи, така и по дух.” и продължава 
„Те с лекота се кълнат в това, което спо-
ред тях би ни се понравило, но никога 
не спазват клетвите си към нас, нито 
пък проявяват себеуважение”. За него 
те са хора, които изобщо не държат на 
думата си и потъпкват своята чест. Те 
са подмолни и лукави, търсещи един-
ствено изгода за самите себе си. Одон 
продължава своето описание за тях – 
„който е опознал гърците, ще каже, ако 
бъде попитан, че когато те се боят, ста-
ват жалки в крайното си унижение, но 
когато имат надмощие, те са арогант-
ни и упражняват жестоко насилие над 
подвластните им”. Подобни описания за 
византийците дава и Жофроа дьо Ви-
лардуен и Робер дьо Клари, участници в 
Четвъртия кръстоносен поход от 1202 – 
1204 г. Поход, който показва истинските 
намерения на западните рицари. Офи-
циалният план на похода е отвоюване 
на Светите земи от неверниците, като 
се дебаркира в Египет и оттам да се осъ-
ществи тяхното освобождаване. Пла-
нът се променя, след исканата помощ от 
Алексий ІV, син на детронирания на 8 
април 1195 г. император Исак ІІ Ангел, 

да си върне престола. Съюзната армия 
на западните рицари и венецианците, 
успяват да помогнат на Алексий ІV да 
се възкачи на императорския престол, 
но впоследствие новият император не 
изпълнява своите обещания и не спазва 
първоначалния договор. Това довежда 
до стълкновение между латинци и гър-
ци и се стига до превземането на Кон-
стантинопол от западните рицари на 
13 април 1204 г. с този акт Четвъртият 
кръстоносен поход приключва. На мяс-
тото на падналата Византийска империя 
е основана нова сила, т. нар. Латинска 
империя. От всички проведени походи 
за спасяване на Светите земи, проти-
воборството между западните христи-
яни и гърците-схизматици е най-зна-
чително в този поход. Той окончателно 
довежда до разделяне на западните и 
източните християни. Един от най-ва-
жните извори за това време е хроника-
та на френския маршал на Шампания 
Жофроа дьо Вилардуен „Завладяването 
на Константинопол“. В този извор се съ-
държат данни, освен за самия поход, за 
състава на рицарската армия, за превзе-
мането на Константинопол, за отноше-
нията между венецианци и западните 
рицари, но и за отношенията на същи-
те тези рицари с гърците-схизматици. 
Вилардуен дава интересни сведения за 
най-големия и красив град за времето 
си – Константинопол – „Впрочем вие 
можете да знаете, че мнозина от арми-
ята отидоха да видят Константинопол 
и богатите дворци, и високите църкви, 
от които имаше толкова много, и голе-
ми богатства, каквито никой град не 
е имало”. Подобни на Одон дьо Дьой 
сведения за арогантността и страха на 
гърците дава и Вилардуен: „А Йоанис 
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[Калоян], кралят на Влахия и България, 
който беше твърде богат и могъщ, не 
бездейства, но свика голяма армия от 
кумани и власи; и три седмици след Ко-
леда той ги изпрати в земите на Рома-
ния, за да подпомогнат тези [гърците] 
от Андринопол [Одрин] и тези от Ди-
мот [Димотика], и когато тези бяха под-
силени, те придобиха смелост и яздиха 
по-сигурно”. За маршалът на Шампания 
гърците са коварни, подли и страхливи. 
Той не еднократно споменава за бягства 
и предателства. При първата обсада на 
града, гърците са обърнати в бягство, 
като „...даваха вид, че желаят да окажат 
съпротива. Но когато дойде моментът 
рицарите да наведат копия [да се впус-
нат в атака], гърците им обръщат гръб, 
побягват и им оставят крайбрежието”. 
Вилардуен е и пряк свидетел на пре-
дателството на император Алексий ІV 
спрямо западните рицари и неизпълне-
нието на договореното споразумение. 
„Маркиз Бонифас дьо Монфера, който 
му бе служил [на Алексий ІV] повече 
от останалите и който бе гледан от него 
с по-добри очи, ходеше при него твър-
де често; и той го укоряваше за вината, 
която имаше спрямо тях, и му изтък-
ваше голямата услуга, която те му бяха 
сторили – никога такава голяма услуга 
не бе правена на никой човек. А той от-
срочваше и не държеше на това, което 
им бе обещал; така че те видяха и раз-
браха ясно, че той не желае друго освен 
злина”. Самият маршал участва лично 
в пратеничеството до византийския 
император заедно с Конон дьо Бетюн, 
Милон льо Бребан дьо Провен и трима 
венециански пратеници. Целта на пра-
теничеството е, да убеди Алексий ІV да 
изпълни своята част от договора. Въ-

преки риска, който съществува за пра-
тениците на „латините” при визитата 
им в императорския дворец, те са при-
ети от императора. Вилардуен присъст-
ва на разговора между Конон дьо Бетюн 
и императора, като предава точно речта 
на френския „дипломат”: „Сир, ние сме 
дошли при теб от страна на бароните 
от армията и от страна на дожа на Ве-
неция. И знай, че те ти напомнят за ус-
лугата, която са ти сторили, както всеки 
знае, и което е очевидно. Вие им се за-
клехте, вие и вашия баща, да държите 
на споразумението, което ви свързва с 
тях, и те имат за това вашите грамоти; 
вие не удържахте вашето обещание така 
добре, както бяхте длъжен”. По нататък 
Конон прави едно сравнение, описвай-
ки западните християни и рицарството, 
като морално въздигнати, и че преда-
телството и недопустимо в рицарска-
та традиция и дух. „И те ви известяват 
[бароните от рицарската армия], че не 
биха ви сторили зло – нито на вас, нито 
на останалите, преди да са ви предизви-
кали: защото те никога не вършат пре-
дателство и в тяхната страна те никак 
нямат обичай да го вършат”. Тази реч 
предизвиква голямо възмущение у гър-
ците. Въпреки, че рицарите търсят пра-
вдата за спазването на договора между 
Алексий ІV и бароните, византийците са 
силно възмутени. Показател за наглост-
та и високомерието им са думите на Ви-
лардуен – „Гърците сметнаха това пре-
дизвикателство за много голямо чудо и 
много голямо нахалство; и те казаха, че 
никога никой не е бил така дързък, за да 
се осмели да предизвика императора на 
Константинопол в неговата стая. Импе-
ратор Алексий ІV погледна твърде зле 
на пратениците, той и всички останали, 
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които много пъти ги бе гледал с добри 
очи.” 

За Вилардуен гърците са коварни, под-
молни и вероломни, те „които бяха мно-
го вероломни, не бяха прогонили ко-
варството от своите сърца”. Само това 
изречение може да бъде достатъчно, за 
да ни даде обща представа за гърците в 
очите на западните християни. 

Образът на гърците – изнежени, ко-
варни и вероломни в очите на западни-
те рицари от ХІІ и ХІІІ в. се налага като 
стереотип. Подобни са описанията и 
в трактатите на хронистите от края на 
ХІІІ и първата половина на ХІV в. На-
деждата за край на Великата схизма се 
ражда на Втория лионски събор от 1274 
г. Унията обаче остава чужда за голя-
мата част от византийското общество. 
При император Андроник ІІ (1282 – 
1328) тя на практика е безсилна. Всич-
ко това пробужда нова вълна от анти-
византийски настроения в определени 
части на западното общество. Западни-
те владетели и аристокрацията желаят 
възстановяване на Латинската империя 
на мястото на реставрираната през 1261 
г. Византийска империя. Редица съби-
тия, обаче ангажират противниците на 
Византия и това отстранява временно 
опасността от повторно завладяване 
на Константинопол и реставриране на 
Латинската империя. Едно от тези съ-
бития е падането на Акра през 1291 г., 
което предизвиква големи сътресения 
в кръстоносната политика и пренасоч-
ване на плановете за възстановяване на 
властта на западните християни в райо-
ните на Палестина и Египет. 

За гърците-схизматици отново се 
пише в западните трактати след 1300 
г. Идеите за отвоюване на Константи-

нопол и земите на Византийската им-
перия са дълбоко вкоренени във френ-
ския кралски двор. „Латинците” желаят 
да възстановят своето „законно” упра-
вление на Босфора. Тези планове са част 
от цялостния план за отвоюване и въз-
становяване на френското господство в 
Светите земи. 

Един от авторите, които пишат за ви-
зантийците, е Пиер Дюбоа. Той създа-
ва своя трактат De recuperatione Terrae 
Sanctae (Възвръщане на Светите земи) 
през 1306 г. В него се съдържат пасажи, 
в които Византия е обявена за потен-
циален враг, а императора, Андроник ІІ 
Палеолог, за узурпатор. Дюбоа спомена-
ва за завладяването на Византия, след 
като бъдат освободени Светите зами, 
под командването на френския крал: 
„Господарят ...лесно и по Божията ми-
лост би могъл да окупира Константино-
полската империя и да има за тази цел 
достатъчно войници, което при други 
обстоятелства не би било вероятно”. 
Дюбоа продължава да дава описания 
за начините на отвоюване на византий-
ските земи. След като бъде създадена, 
новата – стара Латинска империя тряб-
ва да се установи администрация от 
французи, които знаят местния език, 
защото според Дюбоа чужденците пре-
водачи са потенциални предатели „по-
неже в тази страна нито един от гали-
те не знае буквите и народния език, би 
било много трудно да се живее и да се 
търси съюзът и обичта на жителите, 
които са навикнали по принцип да мра-
зят латинците, и да се общува с тях, ако 
изобщо се подчинят на управлението... 
Не ще стигнат чужденците, преводачи 
от езици, понеже ще е много опасно от 
тях да се узнава каквото и да е било... 
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Чужденците, които у галите се смятат 
за варвари, каквито са всички, които 
знаят гръцки език, лесно ще се настро-
ят и корумпират, за да предават и мамят 
онези, които ги смятат, тях и земята им, 
за варвари... Така че трябва да се пред-
види всячески и много по-рано да имат 
[латинците] такова умение и познание 
на езици, което да бъде много полезно”. 
Дюбоа слабо познава изтока. Обявява-
нето на гърците за „варвари” е силно 
преувеличено. Той отправя апел към 
французите, че да управляват новозав-
зетите земи те трябва да познават добре 
език на местните и самите тях. Идеята, 
която Дюбоа изтъква в своя трактат е 
свързана с „щастливото възвръщане 
и съхранение на Светата земя и Кон-
стантинополската империя, за любовта 
и властта на цялата общност на като-
лиците, подчиняващи се на господаря 
папа”. 

Антивизантийските мотиви намират 
отражение в трактатите отнасящи се до 
Светите земи и кръстоносната идея в 
първата половина на ХІV в. Такива мо-
тиви има и при трактатите на Рамон Лул, 
„Liber de fine“ (Книга за земята) и „Liber 
de acquisitione Tarrae Sanctae“ (Книга за 
придобиване на Светите земи). И в два-
та си трактата Лул се обявява за поход 
срещу Византия. Това е един от основ-
ните елементи в цялостната тактика за 
поход към Светите земи и тяхното отво-
юване. Според Лул схизматиците трябва 
да бъдат върнати в лоното на Католиче-
ската църква. Под това име той разбира 
трите групи източноправославни хрис-
тияни – гърци, несториани и якобити. 
В своя трактат „Книга за придобиване 
на Светите земи“, който е съставен от 
две части, е посветен на подготовката 

на събора във Виена. В първата част, 
той говори по-конкретно за антивизан-
тийския план. Тази част е посветена на 
„начина за овладяване на Светата земя 
заедно с град Константинопол”. Според 
автора за връщането на Светите земи е 
необходимо Рим и Константинопол да 
бъдат заедно. Православната Констан-
тинополска църква трябва да премине 
под подчинението на папата и да бъде 
премахната „гръцката схизма”. След 
това Лул описва плана на действие след 
завладяването на Константинопол. Във 
втората част се спира накратко вър-
ху трите основни групи „схизматици” 
– гърци, несториани и якобити, като 
изтъква основните теологични доводи 
срещу тяхната доктрина. Според него 
овладяването на Константинопол е пре-
вантивна мярка, която трябва да осуети 
евентуалното завземане на града от „та-
тарите” (селджуките). 

Един от най-изтъкнатите автори на 
трактатите от края на ХІІІ и първа-
та половина на ХІV в. е Гийом Адам. В 
неговия трактат „De modo sarracenos 
extirpandi” (За начина за изтребление на 
сарацините) написан през 1317 г., освен 
антиислямска пропаганда има и анти-
византийски мотиви. Наред с останали-
те причини, които допринасят за силата 
на сарацините в Ориента, Адам поставя 
и византийския император. Той прави 
разлика между византийската върху-
шка и обикновения грък. За обикнове-
ния жител на империята той проявява 
съчувствие – те са продавани в робство 
и жестоко избивани, „...кръстосват мо-
рето, оглеждат провинциите и от раз-
лични части на света купуват момчета 
и момичета, именно гърци, българи, 
алани, унгарци...” Коренно противопо-



97Българска наукаДекември 2016

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

НаукаМедицинаИстория

ложно му е отношението към византий-
ския император, управляващия елит и 
аристокрацията. Според него те пома-
гат султанът и неговата държава да се 
въздигне. Гийом говори как „констан-
тиополският император подпомага и 
поддържа султана с всичко, което може. 
Взаимно се наричат братя и постоянно 
влизат в нечестив мир и съюзен до-
говор, чрез взаимни пратеничества и 
взаимно се посещават често с дарове и 
реликви. И на този речен император му 
се вижда малко, ако не изпрати на рече-
ния султан момчета и момичета, което 
е вече подбудителство за онова горека-
зано нечестиво и ужасяващо престъ-
пление...” След това Гийом разказва за 
гладът, който настъпва сред сарацини-
те в Египет и как те са готови да върнат 
Светите земи на християните, „но гони-
телят на Римската църква и древен враг, 
този император, съоръжи една от най-
големите флоти на света, която достави 
в Александрия... пълна със зърно, освен 
оръжие и много други неща, които пре-
насяше”. Адам обвинява за бедите на 
благородните християни изцяло кон-
стонополския император наричайки 
го гонител и враг на Римската църква, 
а също и „коварния съюзник и прия-
тел на сарацините, враг за римляните...” 
Все пак Гийом Адам дава препоръки за 
преодоляване на противоречията меж-
ду Византия и Западния свят, а именно: 
налагане на ембарго върху търговията 
между Византия и Египет и наказания 
за нарушителите на това ембарго; тряб-
ва да се търси диалог с Византийската 
империя, както се случва по времето на 
император Михаил VІІІ, който е скло-
нен да наложи унията, дори с цената на 
репресии срещу противопоставящите 

се кръгове на византийското общество. 
Според Гийом, противниците на унията 
са монасите, които настройват народа 
против нея. Въпреки тези призиви за 
възобновяване на дипломатическите и 
църковни контакти с Византия, Адам е 
убеден, че генералния поход към Свети-
те земи трябва да започне от Констан-
тинопол, като изтъква 7 довода. 

Първият довод е свързан с факта, че 
цялата територия на изток от византий-
ската столица се владее от сарацините 
или турците от Мала Азия. Това дава 
много по-малки възможности за десант 
на тяхна територия. Походът трябва да 
тръгне от Константинопол, но латинци-
те може да се натъкнат на съпротива от 
страна на гърците. Все пак Адам казва: 
„Но понеже гърците имат все пак по-
малко дързост и доблест от сарацини-
те, поради което най-вече се разминаха 
с Римската църква и поради това биха 
могли по-лесно да бъдат покорени...” 
Освен по-слабите възможности на ви-
зантийците, за покоряването на Визан-
тия ще помогне и наличието на много-
бройните латински владения в Гърция и 
Егейско море, които могат да послужат 
като плацдарм за сетнешните действия.

Вторият довод е свързан с природни-
те условия на Византия, която предлага 
отлични условия за началото на кръс-
тоносен поход. Гръцката земя е богата 
и плодородна – „Трябва да се обърне 
внимание на това, че Гръцката империя 
в три неща е преизобилна, а именно в 
зърно, вино и месо”. След което Гий-
ом описва в подробности плодородие-
то на земята, но също така и факта, че 
византийците са загубили военните си 
качества, както и склонността си към 
развитие на техниката и книжнината 
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именно поради богатствата на своята 
земя. Като останали доводи той изтък-
ва малодушието и неспособността на 
гръцките войни, и че Константинопол и 
останалата част от империята ще бъдат 
овладени лесно: „И тъй като без съмне-
ние е лесно да се вземе градът [Констан-
тинопол], остатъкът от империята ще 
бъде придобит с лекота. Защото повече 
не ще споменавам за съпротивата, коя-
то гърците могат или смеят да окажат. 
Толкова голяма е смелостта им, толкова 
голямо е бойното им умение, толкова 
голяма е доблестта им, че смятам, че не 
са нужни нашите рицари или пехотин-
ци, но нашите... жени, които биха могли 
да бъдат достатъчни за тяхната, не мога 
да кажа мощ и за ликвидирането на 
малодушието им.” Гийом също изтък-
ва, че с превземането на Константино-
пол и премахването на Византийската 
империя „Божията армия би могла да 
се предпази от коварствата и засади-
те, които гръцкият император с хората 
си навикнал да задвижва и организира 
срещу синовете на Римската църква тъй 
като реченият император не е облегнат 
на мощта, нито укрепен с доблестта на 
рицаря... Значи този император [Андро-
ник ІІ], който не е по-добър от предците 
си, но е по-лош, толкова повече жаду-
ва яростно срещу нас, толкова повече 
кипи с нечестив дух, толкова повече... 
иска да буйства срещу нас с целия си 
злодейски дух...” Императора е склонен 
да подкрепи турците срещу латинците, 
защото тайно се бои от успех на кръс-
тоносците срещу първите и египетски-
те сарацини. Тогава той ще има за съ-
сед западните рицари, които може да го 
лишат от трона му, овладян незаконно 
от Михаил VІІІ. Гийом Адам се опасява 

от съюз между византийците и турците 
срещу латините: „Защото може импера-
торът с народа си да се съюзи с турците 
срещу нас и ще бъде за тях голяма под-
крепа, а за нас не малка заплаха. Защо-
то когато нашите нападат Светата земя, 
турците и оттам египетските сарацини 
ще притиснат по стената християнския 
народ”. В тази връзка доминиканския 
проповедник прави по едно много крат-
ко, но изпълнено с ненавист изказване 
за византийския император „...импера-
тора, който сега е нападател и незако-
нен владетел, обирджия, а не господар... 
че е узорпирал несправедливо импери-
ята, която има и че незаслужено владее 
онова, което владее против волята на 
Римската църква...”

Гийом описва и печалната съдба на 
гръцкия народ. Поробен, избиван и 
измъчван от турците – „Бихте видели 
достойно за съжаление зрелище и пъл-
но с всяка печал и състрадание – да се 
водят големи стада, като от овце плене-
ни гърци от Азия в Табриз в Персия за 
продан, чиито брой е понякога до 2000, 
понякога и повече, както видях аз и мо-
ите съратници много пъти; често бихте 
видели майки с деца... и не се водят, а се 
влачат по-скоро. Жените желаеха да не 
са майки и да не са били родени децата... 
задушаваха се от мъки, докато не може-
ха да освободят, нито дори да утешат 
децата си”. Броят на продадените гърци 
в робство, който Адам дава е огромен, 
като известна част от тях стават сара-
цини. Според него тази съдба на визан-
тийците е достатъчен повод за започва-
нето на генерален кръстоносен поход. 
„Ето каква щета за християнството е да 
се отлага походът, какъв позор за име-
то на Христа и каква заплаха за вярата. 
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Смятам, че ако не се притечем по-скоро 
на помощ на загиваща Гърция, в нея ще 
останат, да не кажа, такива, които имат 
не само християнска вяра, но изобщо 
и име. Значи виждате каква е нуждата 
походът да започне в Гърция...” Послед-
ният довод на Гийом Адам за нуждата 
от овладяване на Константинопол и Ви-
зантия, като прелюдия към кръстонос-
ния поход е, че „[ние] повече държим да 
разбием гърците, отколкото сарацините 
и това по две причини, а именно поради 
стимула от любовта или провокирани 
от усърдие за отмъщение и от омраза. И 
наистина от любов, понеже човек пред-
почита бащата да наказва сина, откол-
кото да върне домашния роб, който се 
отклонява... Също и поради желание за 
отмъщение държим да нападнем гър-
ците повече, отколкото сарацините, по-
неже колкото повече тежат нанесените 
обиди и несправедливости от сина, от 
близкия, от приятеля и познатия, тол-
кова всеки човек се настройва повече 
за отмъщение, най-вече ако този бли-
зък е помолен за мир, поради упорство 
го отхвърля...” Самият проповедник в 
своя трактат дава и описания на гръц-
ката църква и отношенията с Римската, 
и на Андроник ІІ. Като гръцката църк-
ва е описана като „надута и  горделива, 
нахална и обезумяла срещу майка си, 
винаги едновременно организираше и 
подхранваше разделения и схизми сре-
щу господарката си и нетърпима към 
мира и единството, избра де се дви-
жи сама и като изобретяваше бунтове 
и предубеждения, които не познават 
здравината на учението, затлъстяла, 
надебеляла и разплута, опетни права-
та вяра на Римската църква с различни 
заблуди и изостави покорството”. А за 

императора той казва, че е „покровител 
и хранител на заблудите, комуто вина-
ги бе омръзнала истината на вярата и 
единството на църквата... остави вяра-
та, обиди многократно Римската църк-
ва...” 

Гийом приключва своята антивизан-
тийска пропаганда със следните думи: 
„От тези малко примери, които се из-
ложиха от многото случки, бихте могли 
да разберете колко много държи църк-
вата да бъде погубен този император, 
който, след като организира толкова 
безчестия, изобрети толкова коварства 
и предизвика толкова неправди срещу 
нас, упорит в злото, не спира да мисли 
и прави онова, което вярва, че би могло 
да причини зло на Римската църква и 
ущърб и вреда на вярата ни”. 

Антивизантизмът намира отражение 
и в трактата „Directorium ad passagium 
faciendum“ (Ръководство за провеждане 
на кръстоносен поход) на Псевдо-Бро-
кард. Предполага се, че зад този псевдо-
ним вероятно се крие името на Гийом 
Адам. Трактатът е написан през 1332 г. 
и отразява антиправославни и антиви-
зантийски настроения. Псевдо-Брокард 
е застъпник на сухопътния маршрут 
при провеждането на кръстоносен по-
ход. Той се спира на начините за овла-
дяване на Византия и по конкретно на 
начините за превземането на Констан-
тинопол и Солун, а също и на ползите 
от овладяването на „Гръцката империя”, 
които ще окажат влияние върху цялост-
ния успех на кръстоносното начинание. 
Псевдо-Брокард отбелязва два пътя от 
Унгария до Константинопол – „единият 
е през България... а другият през Скла-
вония, т.е. част от кралство Рашка...” 
Той препоръчва този през България, 
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защото бил „по-широк и по-кратък”, а 
също дава и описание подобно на Адам 
за богатата и плодородна земя и за без-
грижното и лениво население.

Псевдо-Брокард, в своя трактат, прави 
характеристика на ориенталците, „кои-
то имат за присъщо да променят вяра-
та си, да изменят и да се преобръщат с 
щастието. Защото няма други народи 
в света, които по-добре да знаят как 
да се крият зад прикрити слова и фа-
кти, да милват другите с умилквания, 
да обещават много и големи неща, да 
угодничат. Нито пък има други народи, 
които по-добре да се измъкват от обе-
щанията си, по-ловко да мамят, да пле-
тат по-внимателно едно предателство и 
непочтително да се отказват от клетви 
и потвърдени споразумения...” По ната-
тък Псевдо-Брокард продължава своя 
труд с подобни описания за източните 
християни, а и в детайли описва узур-
паторската същност на династията на 
Палеолозите „Палеолог, прадядото на 
този, който сега владее гръцката импе-
рия [Андроник ІІІ (1328 – 1341), т.е. Ми-
хаил VІІІ] извършил много предател-
ства и нечестиви дела, най-сетне лишил 
от империята Филип, син на Балдуин 
ІІ [1229 – 1261] бащата на господарката 
Катерина [Катрин дьо Валоа] съпругата 
на приснопаметния Ви баща [Шарл дьо 
Валоа]” и продължава „сина на този Па-
леолог на име Андроник, дядо на този, 
за когото става дума в настоящия текст 
[Андроник ІІ], живял също не без пре-
дателства...[Андроник] ослепил едини-
ят си брат, а другият оставил да умре от 
глад в затвора. Уморил също от глад се-
стра си и я убил в тъмница. Почти всич-
ки от своето коляно или проскрибирал, 
или ги заробил из затворите и не поз-

волил никому от гореказаните да си иде 
миром в Ада”.

Той също така дава описание и на са-
мия Андроник ІІІ. На базата на изтъкна-
та от него липса на легитимност на упра-
вляващата династия в Константинопол, 
той потвърждава легитимността на „ла-
тинците” да владеят тези земи. Обсто-
ятелство, което потвърждава лекотата, 
с която може да се завладее Византия е 
свързана с императора: „у светския вла-
детел на гърците няма нето разум, нито 
смелост, нито благоразумие, нито пък 
доблест” той „е така женствен и отда-
ден и подчинен на всичко плътско, така 
е отделен от всякакви военни умения и 
опит, така е отчужден от каквото и да 
е военно благоразумие, че не би искал 
или могъл да се противопостави на така 
голямата погибел на империята, нито 
пък на толкова очевидното ограбване 
на своя народ”. Той „се готви повече за 
бягство, отколкото за война, не е орга-
низиран нито за поданиците си, нито 
за Господ, пияница, неверен повече от 
грък, надменен...” Псевдо-Брокард оп-
исва Константинопол, Солун и Одрин, а 
също и тактиката, която трябва да бъде 
използвана при евентуални военни опе-
рации срещу тези градове на Византия. 
За Константинопол макар и отлично 
укрепен, казва, че е слабо населен, „за-
щото едва една трета от града е обитае-
ма, останалата са градини или поля, или 
лозя, или пустош. Народът се състои от 
рибари или търговци, моряци или зана-
ятчии, и копачи. Малцина са благород-
ниците, беззащитни като жени, плахи и 
боязливи като юдеи, като онези, които 
никога не са знаели да вървят на война, 
нито да носят оръжие в боен ред срещу 
някой враг”. Подобно е положението и в 
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Солун – там също населението е мало-
бройно и „бедно, плахо и беззащитно”. 
Според западния хронист овладяване-
то на тези три града ще доведе до лесно 
завземане на цялата територия на Ви-
зантийската империя, като това ще до-
несе определени ползи за цялото хрис-
тиянство. Някои от тези ползи имат 
стратегическо значение, а други по общ 
политически ефект. Първата полза е 
връщането на гръцката църква в лоно-
то на Римската, а „ако гръцката светска 
и духовна власт се привлече към един-
ството на вярата и подчинение на църк-
вата..., малки и големи народи ще се вър-
нат към единството на вярата по този 
начин, а такива са рутените, славяните, 
готите, грузинците, власите, аланите и 
някои други народи, които всички под-
ражават на гърците в техните обичаи и 
заблуди”. Така също ще бъде елимини-
ран един коварен враг, който „би мо-
гъл да организира засади, да пробужда 
вражди, да организира измами и ковар-
ства, които обикновено възникваха не-
престанно поради обичайните гръцки 
лъжи и коварства”, а западните рицари 
ще се концентрират срещу сарацините. 
Накрая Псевдо-Брокард дава и мерки, 
как след като бъде овладяна Византия, 
да се съхрани под властта на латински-
те императори. Едната мярка е свързана 
с подлагане на всичките латинци, кои-
то „са се отрекли от вярата и католиче-
ската църква с думи и дела, или пък и 
с двете, и следват до днес гръцкото ко-
варство, ако не се отрекат, да се преда-
дат като еретици на светската курия за 
наказание”, на репресии. Другата мярка 
според средновековния хронист е да се 
направи акция срещу „всички монаси, 
които се наричат калугери, т.е. добри 

старци”. За Псевдо-Брокард те са „като 
грабливи вълци в овчи кожи, крайни 
лицемери... държат в заблуда импера-
тора и благородниците, целия клир и 
народ, че каквото и да кажат онези го 
вярват, каквото и да наредят онези го 
изпълняват”. Докато успяват да запазят 
своите позиции влияние „тази църква 
винаги ще се мени, винаги онези бла-
городници ще се колебаят във вярата, 
онзи клир и народ ще се люлеят, вина-
ги там френското господство ще остава 
нестабилно”. Следващата мярка която 
извежда Псевдо-Брокард в своя трактат 
е издирването на книгите „които напи-
саха техните древни и съвременни ере-
тици. Когато се открият такива книги, 
веднага да се изгарят”. Всички мерки до 
тук трябва да се подкрепят с официален 
акт. 

Средновековния автор предвижда 
също и преустройство на църквите, „за-
щото в гръцките църкви има неща, съ-
блюдавани и досега, които биха могли да 
доведат до големи промени във властта, 
...както знаем, че се е случвало в други 
моменти, когато унищожиха напълно 
френската власт”. Трябва да се премахне 
избирането на епископи от средите на 
„калугерите и никога от средите на „се-
куларните клирици”, колкото и отлични 
да са те във вярата. Също така трябва да 
се спре използването на църквите за ор-
ганизиране за разнообразни събрания: 
„там правят събрания, там организират 
заговори...” Той даже пише за византий-
ската практика за създаване на църк-
вички в имения и частни домове и ги 
определя като средство за създаване на 
места, „където биха могли да се органи-
зират конспирации за злото на властта, 
както имат навик, където, колкото сво-
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бодно, толкова и тайно, колкото разре-
шено, толкова и скрито, се наговарят”. 
От тук трактата на Псевдо-Брокард се 
насочва към династията на Неманичите 
в кралство Рашка и към другите право-
славни християни на Балканите и тези 
в Изтока.

Описанията в трактатите за право-
славните гърци, назовавани от запад-
ните християни-католици „гърци-
схизматици“, за периода след Великата 
схизма от 1054 г. и Първия кръстоносен 
поход, до средата на ХІV в. са доста не-
гативни и нелицеприятни. Почти всич-
ки хронисти от този период ги описват 
като ленив, изнежен, коварен и поква-
рен, склонен към предателства, лъжи и 
неспазване на дадената клетва, народ. 
Но има и автори от същия период, кои-
то разделят гръцкия народ от управля-
ващата го върхушка. Те съчувстват на 
страданията на обикновения поданик, 
който пряко изпитва на гърба си из-
тезанията и натиска на сарацините и 
турците. Тези хора са представени като 
страдащи в името на Исус Христос бра-
тя, които са принудени да понасят изте-
занията, робството, а дори и принуж-
давани да си сменят вярата. За разлика 
от обикновения човек, средновековни-
те авторите не пожалват императора и 
управляващата византийска върхушка, 
като ги определят като слаби, изнежени 
и невойнствени хора, не можещи да се 
опълчат на никого. Слабостта на гър-

ците-схизматици и тяхната подкупност 
довежда по-късно и до окончателното 
падане на Византийската империя под 
силата на ятагана.                  
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Иван Ненов: 
Родното място на 
Паисий Хилендарски 
не е Банско, а 
самоковското село 
Доспей.

ИНТЕРВЮ

Иван Ненов е автор на шест стихо-
сбирки и две книги за Паисий Хилен-
дарски, член на СБП и ръководител на 
литературен клуб „Димчо Дебелянов” 
при Читалище-паметник „Отец Паис-
ий”-1856, град Самоков. Иван Ненов 
застъпва интересната историческа хи-
потеза, че родното място на Паисий Хи-
лендарски не е Банско, а самоковското 
село Доспей.

Интервюто води: Силвио Томов

Г-н Ненов, кога започнаха 
вашите първи литературни 
занимания?

Преди да тръгна на училище(1948г.), 
аз вече можех да чета – бях се научил 
от по-големите ми братовчедки и бра-
товчеди, защото фамилията ни беше 
от четиринадесет души. Когато  свър-
ших първо отделение и ме наградиха 
с книжката „Колибата на Ленин”, по-
лучих награда и от баща ми - още една 
книжка – „Поточета бистри” от Елин 
Пелин. Силно обикнах тази книжка 
със стихове, понеже беше свързана с 
природата и със селския живот. Почти 
всички ги бях научил наизуст. Спом-
ням си още, че за новата 1952 или и 

3-та година, когато всички бяха излез-
ли вечерта на селския площад в родно-
то ми село Доспей, за да чакат новата 
година, където жените и момите пееха 
„Васильо, моме Васильо”, аз се затво-
рих в  стаичката, казах, че ще спя, но 
щом останах сам, станах, запалих си 
една свещ и „написах” стихотворение 
за новата година, явно в духа на Елин 
Пелиновите... Като ученик в гимнази-
ята също правех опити, но не смеех да 
ги покажа на учителите. Като войник 
пишех дописки във в. „На боеви пост” 
и „патриотични” стихове, но стиховете 
не  се осмелявах да ги предложа за пе-
чат. Едва като студент във втори курс 
„Българска филология” се престраших 
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и отидох във в. „Народна младеж”, 
който издаваше и притурката за ли-
тература и изкуство „Пулс”. Редактор 
беше Дамян Дамянов, бяха отпечатани 
две мои стихотворения. След това, в 
средата на 60-те години – вече четвър-
токурсник, предложих на сп. „Сеп-
тември” едно стихотворение, което се 
казваше „Хипотеза за дъжда и звез-
дите”. Завеждащ отдел „Поезия” беше 
Найден Вълчев.В деня, когато  трябва-
ше да отида, за да ми кажат дали става 
за печат или не, в стаята бяха Павел 
Матев – тогава гл. редактор и голямата 
българска поетеса Елисавета Багряна. 
Найден Вълчев каза, че стихотворение-
то ще бъде предложено, Павел Матев 
ми стисна ръката до болка, а Елисавета 
Багряна ми пожела творчески успехи, 
и ми каза, че преди години същото е 
пожелавала на поета Никола Инджов.
Как, кога и защо решихте 
да се занимавате с Паисий 
Хилендарски и най-вече с 

проблема за 
неговото родно 
място?

Още от дете, кога-
то станеше дума за 
Паисий, слушах от 
местните хора, че 
Паисий е нашенец. 
През 1953 г., като 
бях „спестил” пари, 
след като не си 
купувах бонбони, 
отидох в Самоков и 
си купих „Славяно-
българска история”. 
Бяла корица, а над 
заглавието – Паи-
сий Хилендарски. 

Подражавайки на шрифта, написах 
отдолу: прочел Иван Ненов.
   Аз никога не сам вярвал, че Паисий 
Хилендарски  е роден в  Банско или в 
Кралев дол. Но как да докажа това, кое-
то е твърдял още Христо Марков – учи-
тел на нашите баби и дядовци до чет-
върто отделение, че Паисий е от рода 
Горгорови, че е роден в село Доспей, че 
когато бащата на Захарий Зограф бил 
юноша, вуйчовците му Лаврентий и 
Паисий го завели в Света гора да се учи 
за иконописец. 
    Когато се честваше 200-годишнината 
(1962 г.) бях вече първокурсник в СУ, 
но при едно идване си купих в. „Само-
ковска комуна”, а там бяха публикува-
ни материали за Паисий и аз занесох 
вестника на моя професор по „Фолк-
лор” и по „Старобългарска и възрож-
денска литература”- Петър Динеков. 
Той ме похвали, че още  първокурсник 
се интересувам, но че въпросът за 
родното място на Паисий Хилендарски 

Местността “Урвич” край с. Доспей
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бил вече решен от акад. Йордан Ива-
нов. Родното място на Паисий било 
Банско...А мен все нещо ме „чоплеше”, 
но не знаех откъде да тръгна. После 
научих, че самоковският художник 
проф. Васил Захариев е ходил в Света 
гора и поддържа тезата, че Паисий Хи-
лендарски е роден в село Доспей. Аз се 
свързах с него и го помолих да напише 
всичко това, което ми каза при разго-
вора ни. „Млади човече, моето време 
мина, а ти щом си от Доспей и се инте-
ресуваш, заеми се. Отиди и потърси в 
архива на Йордан Иванов приписката, 
която му донесе Михаил Ковачев. Няма 
да я намериш. Няма такава приписка. 
Тук я съчини Йордан Иванов.А когато 
я публикува, срещам го пред Народно-
то събрание и  го питам: Абе ,Йордане, 
какви са тия работи, дето ги пишеш?Не 
пожела да се спре, промърмори едно... 
„абе, знаеш как стоят работите... и оти-
де към университета.”
   Аз не отидох  да се ровя в архива на 
проф. Й. Иванов, но след смъртта на 
проф. В. Захариев – потърсих неговия 
архив.Там намерих черновата на пове-
рителния доклад, който професорът е 
написал до министъра на народното 
просвещение, след като се е завърнал 
като водач на групата, писмата от съ-
щото министерство, с които се изказ-
ва благодарност на Хр. Марков, че е 
спонсорирал с 10 хиляди лева групата 
да отиде до Света гора и да търси до-
кументи за родното място на Паисий, 
както и писмото, с което министърът 
му забранява „да публикува каквото 
и да е”. Но там открих и писмата до 
проф. Васил Захариев от една потомка 
от Зографския род – пловдивчанката 
Надежда Гидикова, в които тя му раз-

казва родовото предание, че Паисий 
е бил вуйчо на основоположника на 
Самоковска- та иконописна школа 
Христо Димитров – брат на неговата 
майка. В едно от писмата му разказва, 
че по времето, когато цар Фердинанд е 
посещавал Банско, тя е била учителка 
там, учила е банските ученици, а и в 
учебниците тогава е писало, че авторът 
на „История славянобългарска” Паис-
ий Хилендарски е роден в село Доспей 
и им казвала че и в нея има „капка 
кръв” от Паисий като потомка от зо-
графския род и че „... Никой банскалия 
тогава не и е възразил.“ В друго писмо 
се възмущава от постъпката на проф. 
Й. Иванов... Голяма част от тези писма, 
както и Поверителния доклад, ги полз-
вах в книгите ми „Истината за родното 
място на Паисий Хилендарски”- 2003 
г. и „Самоковският препис на „Исто-
рия славянобългарска” - размисли и 
факти”- 2011 г. Но... всички тези писма 
сега ги няма.  Изчезнаха от архива на 
проф. В. Захариев.
Откога датира този проблем и 
от какво е породен?

Честването на 150-годишнината на 
Паисиевата История през 1912 г. офи-
циално става в Самоков. Присъствуват 
министри и учени, и много родолюбци. 
В речите се дава нужната висока оцен-
ка на Паисиевото дело и ролята, която 
е изиграла „История славянобългар-
ска” и никой не поставя въпроса за 
родно място на Паисий, защото всички 
знаят, че то е село Доспей, отстоящо на 
3км. от града, всички знаят, че когато 
Самоков е освободен от турско роб-
ство първият български министър на 
просвещението проф. Марин Дринов 
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изпраща писмо до самоковци, което 
завършва така: „Вие, самоковци, отдав-
на се хвалите с добри, честни и развити 
граждани. Вие имате право да се гор-
деете пред цял български народ с това, 
че от вашето място се роди йеромонах 
Паисий, когото българите турят начело 
на своето възраждане. Надам се, че и 
от сега, в това велико време вие свято 
ще изпълнявате своите граждански 
длъжности, ще се трудите да се оправи 
така, каквото всеки ден да ви захвали и 
подражава. Амин.”
  Месеци след Освобождението съдбата 
на Българската държава се променя от 
Санстефанския мирен договор, по-
сле от Ньойския, после от Деветосеп-
темврийската революция 1944 г.Ако 
трябва с две думи да се каже от както е 
породен проблемът, то е: чисто полити-
чески!
Какви трудности срещнахте по 
време на проучванията и какво 

ви улесни?
Промените след 10 ноември 1989 г. 
„развързаха” и моите ръце.  Като при-
бавим към всичко  това и заръката 
на проф. В. Захариев – ето мотивите, 
заради които се заех  не да открия, а 
да посоча очевидните лъжи и фалши-
фикации за родното място на Паисий 
Хилендарски.Но най-голяма подкрепа 
получих от   „История славянобългар-
ска”, т.е. от „самия” Паисий, който е 
написал, че е от Самоковска епархия, 
т.е. от селището, където се намира 
църковноадминистративната единица, 
управлявана от архиерей, а не цялата 
й територия, както погрешно я тълку-
ват всички „търсачи” на родното му 
място; легендата за цар Иван Шишман, 
разказана от Паисий, която е „позната 
и  на децата в Самоков”, както пише 
народният поет Иван Вазов, и още едно 
неопровержимо доказателство – езикът 
на Паисиевата История, написана на 

Основи на църкви край “Шишманово кале“
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основата на самоковския (доспейски) 
диалект.  

До какви резултати доведоха 
вашите проучвания?

 Има една народна мъдрост, която 
казва, че когато фактите говорят и 
боговете мълчат.”Боговете” по време 
на честването на 250-та годишнина 
от написването на „История славяно-
българска” се страхуваха от дискусия 
и самото честване, предвождано от 
кохортата, избра- на от държавния 
глава, премина под знака „Три дни яли, 
пили и се веселили”. В Банско, разбира 
се. Иначе събитието беше отразено от 
„медийните памперси”.
Какво планирате за в бъдеще в 
творчески план?

Никога не съм работил „планово”. За 
мен творческите планове са мечтите. 
А що се отнася до въпроса за родното 
място на Паисий Хилендалски – стиг-
нах до идеята, че трябва да разкрия 
кой е банският Паисий, кой е кралев-
долският и кой е доспейският. Дано 
тогава по- томците на „неразумни(те) и 
юроди(те)” разберат.
Какво е мнението ви за 
днешното състояние на 
българската литература?

Нито крайно положително, нито край-
но отрицателно. За словесното изку-
ство в България днес има добра почва. 
Няма го вече ограничението от страна 
на държавата и Партията. И всичко за-
виси от твореца, от неговия светоглед.
 Имат ли бъдеще и поле за 
развитие младите творци у 
нас?

Творчеството е нещо строго индиви-
дуално. То е като семето и растение-
то. Когато семето си го засял в добре 
обработена от теб почва, растението 
ще покълне, ще се развие и даде плод. 
Него градушка не може да го съсипе. 
Единственият негов съдник е Времето.
Наскоро беше вашият 
75-годишен юбилей. Какво 
ще си пожелаете и какво 
ще пожелаете на нашите 
читатели?

Ех, ако всички пожелания се сбъдваха... 
Веднъж, при една моя среща с читате-
ли, стана едно момиче и прочете  сти-
хотворение. След като го прочете, ме 
попита: Харесва ли  ви? Отговорих: Не 
е лошо. Пишете... На мен ми харесва, 
но то  е ваше, а не мое – каза момиче-
то. Присъствуващите се усмихваха, а 
аз сигурно съм се „поизчервил”. Така 
че това, което пожелавам на себе си, го 
пожелавам и на читателите, защото и 
аз съм читател. 
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Великото илирийско 
въстание 6-9 г.

Владимир Попов

Завладяването на Илирия

Северозападните Балкани с техния 
планински пейзаж отдавна привличали 
вниманието на римляните. През тези 
земи минавал пътят, свързващ Италия 
с Изтока. Макар първите римски заво-
евания по далматинското крайбрежие 
да датират от средата на 3 век пр. н. е., 
вътрешността на страната до Дунав ос-
танала непокорена чак до управлението 
на Август, а многобройните и воинстве-
ни племена неведнъж плячкосвали про-
винция Македония.

Пълното покоряване на Илирия и Па-
нония започнало през периода 12-9 г. 
пр. н. е., в резултат на т. нар. Панонска 
война. Планът на Август за широко-
мащабна експанзия срещу варварския 
свят бил Римската империя да достигне 
до естествените водни прегради - реки-
те Рейн и Дунав. Ето защо, след като ле-

гионите покорили Реция и Норик през 
16-12 г. пр. н. е. /в съвр. Швейцария и 
Австрия/, следващата важна стъпка 
била завладяването на равнините на 
Балканския полуостров. Към Илирия 
се насочили две армии. Едната вървя-
ла от Алпите, а другата – от Македония. 
Август дори преместил щаб квартирата 
си в Аквилея, за да командва отблизо 
кампанията. Като за начало римляните 
завзели основните селища и установи-
ли контрол над пътищата. Покоряване-
то на войнолюбивите планинци било 
оставено за по-нататък.

Тъй като описанията ни за протича-
щите кампании на Балканите от този 
период са свързани главно с лицата от 
императорската династия, последва-
щите римски действия в Илирия не са 
отразени подробно. След покоряването 
на областта, бъдещият император Ти-
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берий /командвал войсковите групи-
ровки/ бил отзован в Рим, а после за-
минал в доброволно изгнание на Родос. 
Така че източници като Веллей Патер-
кул, Тацит и Светоний /които описвали 
най-вече живота и нравите на импера-
торите, а след това наблягали и на съ-
битията около тях/ дават доста оскъдна 
информация. Вероятно към 6-4 г. пр. н. 
е. пълководецът Гней Корнелий Лентул, 
действал срещу даки и бастарни, които 
преминали Дунава и нахлули в Мизия и 
Македония.

В това време вниманието на Август 
било приковано към Германия, където 
братът на Тиберий – Друз от 9 до 6 г. пр. 
н. е. покорил повечето племена меж-
ду Рейн и Везер, стигайки чак до Елба. 
Единственото сериозно племенно обе-
динение, което не изпаднало в зависи-
мост от Рим и могло да застраши новите 
завоевания било това на маркоманите в 
дн. Бохемия. Оглавявал го Маробод, чи-
ито посланици, по думите на Веллей Па-
теркул преговаряли с римляните като с 
равни. Маробод явно демонстрирал, че 
при една римска агресия може да даде 
сериозен отпор.

През 6 г. от н. е. било ре-
шено, че царството на мар-
команите трябва да бъде 
ликвидирано. За целта рим-
ляните отново прибягнали 
до характерната си тактика 
на вземане на противника в 
клещи. Били събрани око-
ло 12 легиона. Част от тях 
трябвало да нанесат удар от 
Германия - по река Майнц, 
командвани от Гай Септий 
Сатурнин, а другите войски 
трябвало да настъпят от 

Норик под ръководството на Тиберий.
Бунтът на далматите

В началото на 6 г. римските войски 
били само на 5 дневни прехода от земи-
те на маркоманите, когато кампанията 
била прекратена, а с Маробод бил склю-
чен мир. Причина за това било гран-
диозното въстание в Илирия, което 
заплашвало непосредствено Италия и 
в крайна сметка сложило край на амби-
циозните планове на Август за завладя-
ването на варварския свят. Освен това 
си проличал и основният недостатък на 
агресивната римска експанзия, а имен-
но – недостатъчните мерки за контрол 
и сигурност в новозавладените земи. И 
Веллей Патеркул и Светоний оценяват 
ситуацията като толкова тежка, че им-
ператор Август дори изгубил присъст-
вие на духа.

Авторите се разминават и по въпроса 
дали въстанието е било предварително 
планирано или спонтанно. Според Ве-
лей Патеркул – очевидец и участник в 
потушаването му – всички племена в 
Далмация и Панония били посветени 
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в заговора. Касий Дион /който живее 
два века по-късно/, пише че далмати-
те и илирите просто се възползвали от 
първия удобен случай – отзоваването 
на разположените на тяхна територия 
легиони за експедицията срещу Маро-
бод. В полза на спонтанността говори 
и фактът, че ако бунтът е бил плани-
ран предварително, илирите е трябва-
ло само да изчакат няколко дни, когато 
римските армии щяли да се бият с мар-
команите и тогава действията им щяли 
да имат пълен успех.

Причините за въстанието се коренят 
както във високите данъци, така и в на-
бора на младежите за помощните части 
в римската армия. Траките се бунтували 
по същата причина през 12 г. пр. н. е. и 
21 г. Опасността от създалата се ситуа-
ция, според Веллей Патеркул се дължала 
във факта, че илирите и далматите били 
романизирани, запознати с римската 
тактика, въоръжение и дисциплина, а и 
на тяхна страна се биели спомагателни-
те илирийски части от региона.

Бунтът бил оглавен от далмат и па-

нонец, двамата казващи се Бато, както 
и някой си Пиннет. Командванните от 
тях илирийски спомагателни части, на-
брани като подкрепления за армията 
на Тиберий разбили малкото римски 
части на територията на дезидиатите и 
бревките. Оттам цяла въстанала цяла 
Илирия. Вексилациите на VII, IX и XX 
легион, а също и римските граждани и 
търговци, намиращи се на територията 
й били избити.

Веллей Патеркул оценява численост-
та на въстаниците на 200 000 пехота и 9 
000 конница. Те разделили войската си 
на 3 части. Едната трябвало да защитава 
Илирия, друга да напредне към Италия 
и трета – да разграби Македония. На-
падението над Италия явно било само 
на думи, макар че Август бил сериоз-
но обезпокоен, тъй като ‘за десет дена 
врагът можел да се озове пред портите 
на Рим’. Въпреки успеха на въстанието, 
коодринацията между бунтовните ар-
мии не била на висота и те предпочели, 
вместо да нахлуят в Италия, да разгра-
бят по-близката Македония.
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Римската реакция

През това време римляните започна-
ли да се окопитват от шока. Заслугата за 
бърза и адекватна реакция е изцяло на 
Тиберий. Последният, получил съобще-
нието за бунта предпочел да не започ-
ва война с маркоманите, а сключвайки 
мир /тъй като Маробод все още не зна-
ел за въстанието/, с форсиран марш се 
насочил към Илирия и Панония. Пър-
вата цел на пълководеца била да обез-
опаси Италия. За да попречи на това 
Бато – вождът на дезидиадите решил да 
унищожи авангарда на римляните, ко-
мандван от началника на XX легион – 
Валерий Месалин. Според източниците 
20 000 варвари нападнали римляните, 
но били победени. В знак на признател-
ност легионът получил за пръв път на-
именование в чест на пълководеца си и 
започнал да се нарича XX Valeria Victrix 
/Дведесети Валериев Победоносен леги-
он/.

След римската победа, Тиберий с него-
вите 5 легиона /IX Hispana, XIII Gemina, 
XIV Gemina, XV Apollinaris и XX Valeria 
Victrix/ без препятствия достигнал до 
важния от стратегическа гледна точка 
град Сисция /съвр. Сисак/ на река Сава, 
контролиращ пътя към Сев. Италия. От 
префектура Мизия напреднал команд-
ващия войските там Цецина Север, 
който успял да отблъсне въстаниците и 
да спаси обсадения Сирмий. Но нападе-
нията на даки и сармати над Мизия го 
накарали да се оттегли обратно.

В Рим Август свикал извънреден на-
бор и започнал да създава спомага-
телни кохорти от римски граждани 
/т. нар. Cohors voluntaroruum civium 
Romanorum/. Тъй като желаещите рим-
ляни били малко, под знамената за пръв 

път били свикани освободени за целта 
роби. Начело на такива подкрепления 
бил и изпратеният на помощ на Тибе-
рий опитния офицер Веллей Патеркул. 
Макар че според Светоний, воинските 
качества на тези части не били на висо-
та, те позволили на римляните да пре-
минат в контранастъпление.

В началото на 7 г. нещата никак не се 
развивали благоприятно за легиони-
те. Според Светоний илирите много 
добре знаели местността, използвали 
приомите на партизанската война, били 
лековъоръжени и с внезапни удари из-
тощавали римските войски. Стигнало 
се дотам, че Тиберий с част от армията 
си бил обграден в една теснина и щял 
неминуемо да загине, ако Бато не му 
позволил да се оттегли. Впоследствие, 
заради тази милост, предводителят на 
въстаниците бил пощаден.

Ситуацията е променила, когато за-
почнали да пристигат подкрепления 
от другите провинции. От Наисус /
Ниш/ дошли 5 легиона /IV Scythica, V 
Macedonica, VII Paterna, VIII Augusta и 
XI/, водени от Цецина Север и Плавций 
Силван, както и тракийска конница, из-
пратена от цар Реметалк. Далматите и 
илирите оставили част от войската си 
да действа срещу Тиберий, а с остана-
лите сили атакували войската на Север. 
Според Патеркул разгромът бил неми-
нуем – повечето префекти и трибуни 
загинали, тракийската конница избя-
гала, но съдбата отново била решена 
от издръжливостта и дисциплината на 
обикновения римски войник. Римля-
ните преминали в контранастъпление и 
отново удържали победа.
Победата на римското оръжие

В крайна сметка, въпреки тежките бо-
еве и трудностите, двете войски се обе-
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динили при Сисция. Тук Тиберий имал 
на разположение общо 10 легиона, 70 
помощни кохорти, 14 али /конни под-
разделения/, а също 10 000 ветерани и 
‘доброволци’ /най-вероятно пратените 
от Август части, съставени от освободе-
ни роби/. Велей Патеркул пише, че тол-
кова голяма армия не била събирана от 
времето на гражданските войни.

Тъй като огромната армия явно не 
била пригодена за водене на война 
срещу партизани, Тиберий решил да я 
разсредоточи на по-малки и мобилни 
части и започнал планомерна тактика 
по унищожаването на огнищата на въс-
танието. Цецина Север и Силван били 
изпратени с легионите си да усмирят 
Панония, а Тиберий се заел с Далмация 
и Илирия.

От 8 г. започнала агонията на въста-
нието. През лятото с огън, меч и глад 
съпротивата в Панония била сломена, 

за което способствали и раздорите, из-
бухнали сред бунтовниците. В Илирия 
римляните също планомерно унищожа-
вали въстаналите селища, избивали до-
битъка и изгаряли посевите. Така малко 
по малко страната била покорена. Тъй 
като основната работа била свършена, 
Август изпратил любимеца си Герма-
ник да довърши победната кампания. 
За участието му в сраженията Патер-
кул говори прекалено схематично, тъй 
като фаворитът заменил Тиберий, за да 
обере лаврите. Въпреки това, липсата 
на достатъчен военен опит у Германик, 
довела до завръщането на Тиберий на 
театъра на военните действия.

 През лятото на 9 г. легатът на Тибе-
рий - Лепид /внук на триумвира Марк 
Лепид/ изтребил окончателно племена-
та на дезидиатите и перустите, обитава-
щи в планините на Далмация, с което 
войната приключила. Велей Патеркул 
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споменава и за това, че при р. Батин /
съвр. р. Босна/ въстаническата армия се 
предала, а Бато и Пиннет били пленени. 
Лепид, Германик и Валерий Месалина 
били наградени с триумфални отличия.

Така било потушено Великото или-
рийско въстание. Но Август не се рад-
вал дълго на победата. Броени дни след 
празненствата в Рим дошла страшната 
вест за унищожението на три римски 
легиона в Тевтобургската гора, с което 

амбициозните планове на принцепса за 
покорението на Германия рухнали.
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“Шведската академия се намира 
пред щастливи и съвсем необик-
новени обстоятелства да може да 

представи пред Европа един безспорно 
голям поет, при който може да се кон-
статира наличието на поетически ше-
дьовър – “Кървава песен”.

Това е част от текста на Алфред Йенсен, 
номиниращ Пенчо Славейков за евро-
пейското литературно отличие. Датата 
е 30 януари 1912 г. и Нобеловата награ-
да още не се е наложила като световна. 
Йенсен е отдавна известен и в Швеция, 
и в България. Още в края на ХІХ в. той 
пътува из Балканите и пише очерци и 
пътни бележки за тях – най-вече за сла-
вянските страни. Посещава Русе, нами-
ра София за модерна, където се запоз-
нава и с Вазов, Яворов, П. Ю. Тодоров. 
През 1891 г. публикува очерк за Ботев 
под заглавие “Христо Ботев. Български 

поет на свободата”, съдържащ преведе-
ни стихове и спомени на Ботеви съвре-
менници. В 1893 г. пък, превежда “Под 
игото”. Сам Йенсен е поет, но е и прево-
дач, журналист, специалист по славян-
ски литератури, а като експерт по тях е 
избран за член на Нобеловия комитет. 
Това му дава право да номинира от свое 
име Нобелов кандидат. 

Номинацията е подкрепена с обшир-
на мотивировка, в която наред с “Кър-
вава песен” е разгледано творчеството 
на Славейков. Както е известно, Йенсен 
отделно превежда и издава през 1912 г. 
две стихосбирки на българския поет, 
озаглавени “Коледари” и “Съдби на по-
ети”, които впоследствие прилага и към 
предложението си (то е представено ця-
лостно през април 1912 г.). Българският 
поет го привлича с широката култура и 
разнообразната тематика на творчест-

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА
ЗА ЛИТЕРАТУРА И СМЪРТТА
НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Румен Шивачев
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вото си, но “Кървава песен” е предста-
вителното произведение, с което той 
конкретизира мотива си за номинация-
та на Славейков. 

Необходимо е да вметна, че епосът е 
особено предпочитан литературен вид 
за членовете на Нобеловия комитет. С 
разнообразните си форми и средства 
той бързо се налага в Европа след Напо-
леоновите войни и с разцвета на модер-
ния национализъм. Твърде подходящ се 
оказва и за героиката на романтизма. 
Епическата поема на Ерик Стагнелиус 
“Владимир Велики” (1813) е сочена за 
пример, откриващ перспективите на 
изобразителните възможности в твор-
ческото съчетаване на националните 
борби с романтизма. Поемите на Бай-
рон “Чайлд Харолд”, “Манфред”, “Гяур”, 
на Шели “Освободеният Прометей”, на 
Мицкевич “Пан Тадеуш” са разнолики 
образци на епическата романтическа 
поезия, свидетелстващи за солидната 
вече основа на епоса в средата на ХІХ в. 
Може би тъкмо този разцвет на епоса е 
сред причините още първата Нобело-
ва награда да бъде присъдена (1901) за 
епическо творение в мерена реч – напи-
саната при това в 1888 г. поема “Щастие” 
на Рьоне Прюдом, когото Славейков 
иначе превежда. Макар че жанровият 
диапазон на епоса се разширява, след-
ват други наградени с високото отли-
чие епически творци – Бьорнсон (1903), 
Сенкевич (1905). Очевидно, “Кървава 
песен” се вписва в оформилия се кри-
териум и отговаря на така създадените 
представи за голяма литература – да 
разказва в мерена реч за националните 
борби и да е високо издържана в худо-
жествено отношение; да обгръща епоха 
с национално-историческо значение и 

същевременно да е израз на най-съвре-
менно художествено претворяване, съ-
образено и с езика, на който е написано. 

Но “Кървава песен” е незавършена, а 
около твореца й се разиграват тревож-
ни сюжети, които не остават скрити за 
шведския учен. Той не получава пис-
мено потвърждаващо предложение от 
българските културни институции, въ-
преки че такова е обещано от Софий-
ския университет. Същевременно са 
извършени отделни институционални 
постъпки за номиниране на друг бъл-
гарски писател, при това притежаващ 
не по-скромно амплоа на епик – Иван 
Вазов. Още предната година негови-
ят приятел Ив. Евстр. Гешов предлага 
на Йенсен да номинира автора на “Под 
игото” за Нобелова награда. По-късно в 
писмо от 13. ХІІ. 1911 г. Ив. Пеев-Плач-
ков – секретар на преименуваното пред-
ната година в Българска академия Кни-
жовно дружество – съобщава на проф. 
Ив. Шишманов, че по номинацията “е 
направено вече доста”. В “Библиотека 
“Нобел” са изпратени всички Вазови 
съчинения, съгласно регламента на Но-
беловия комитет. Въпросът за българ-
ската номинация вече е разискван и в 
Управителния съвет, като за формално-
то й изпълнение единодушно е избран 
Ив. Шишманов. В краткия си отговор 
обаче, професорът – въпреки че “име-
то на Вазова ми е скъпо” – излиза със 
становище “да не се предприема нищо, 
преди да сме що-годе сигурни, че пред-
ложението ни ще бъде взето във вни-
мание”. Очевидно е, че Ив. Шишманов 
иска предварително да разбере шанса 
на Вазов да получи Нобеловата награда. 
Той отправя директно и изпреварващо 
събитията питане до Йенсен “Има ли 
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някакви изгледи да получи Вазов лите-
ратурната премия за 1912 г.?”. От своя 
страна, Йенсен, като че ли, отдавна е 
провел проучвателна политика посред-
ством кореспонденцията си с Академи-
ята и Славейков. Може да се предполо-
жи, че на шведския 
учен не е убегнал 
странният подход 
на българите към 
номинацията, осно-
ваващ се на взаим-
но мълчание между 
лобитата на канди-
датите. За Вазов има 
сериозна институ-
ционална подкрепа, 
докато за Славейков 
няма такава. Моето 
лично становище от 
публикуваните до-
кументи е, че Йенсен 
се е спрял по-рано 
на Пенчо Славейков, 
чиито произведения 
вече лично превеж-
да, но без да пренебрегва свободния из-
бор на българската страна. В писмо до 
Ив. Евстр. Гешов той изрично напомня, 
че “молбите относно кандидатиране за 
Нобелова награда се подават преди 1 
февруари до секретаря на Шведската 
академия д-р Ц. Д. ъф Висен”. Такава 
молба обаче не е получена нито от стра-
на на Вазов, въпреки постъпките на 
Академията, нито от страна на Славей-
ков, въпреки обещанието на Универси-
тета. Поради това, както бе отбелязано 
по-напред, на 30 януари – два дена пре-
ди крайния срок – той се възползва от 
правото си лично да номинира Пенчо 
Славейков за Нобелова награда. За това 

решение допълнителна причина е веро-
ятно обстоятелството, че контактите с 
него не са белязани с официалността, 
която съпътства контактите с Вазов, не-
зависимо от личното познанство на два-
мата. Дали авторът на “Кървава песен” 

се е надявал някога 
на тази номинация 
не може да се каже, 
докато в отделна за-
писка Шишманов 
отбелязва, че “меч-
тата на Вазова от го-
дини насам беше да 
получи Нобелевата 
премия за литерату-
ра (още преди смър-
тта на Пенча Сла-
вейкова)”. По-късно 
професорът прави 
опит да се реабили-
тира за колебливото 
си отношение към 
Вазовата кандидату-
ра, като се застъпва 
лично пред Йенсен 

с писмо-предложение, в което изтъква 
Вазовата значимост като народен пи-
сател. В този смисъл съществуващите 
мнения, че предварителното питане на 
Шишманов дали има вероятност Вазов 
да получи “Нобелевата премия за 1912 
г.” е опит за директен “пробив”, са нео-
снователни.      

В домогванията на двамата писатели 
към престижното литературно отличие 
отново се откроява сблъсъкът “стари-
млади”. “Старият” Вазов има солидна 
институционална подкрепа от предсе-
дателя на Академията Ив. Евстр. Гешов, 
от колебливия иначе проф. Ив. Шишма-
нов и целия Управителен съвет. “Млади-

Пенчо Славейков
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ят” Пенчо Славейков пък, е подкрепян 
от свои съмишленици като М. Белчева, 
Б. Пенев, д-р Кръстев и с твърде неи-
зяснена позиция – Университетът. Но 
може би най-съществената причина 
Йенсен да предпочете Пенчо Славейков 
е, че поетът скандално е уволнен от На-
родната библиотека. И не само уволнен, 
а и прокуден от отечеството си, на кое-
то и посвещава своята творба. Не ще е 
било трудно на шведа да разчете в само 
започнатия й Епилог авторското прови-
дчество в мотива на изгнаничеството: 

 Да се заскитам пак в чужбина и в оскуди

 от моя роден край разбойник ме прокуди

 на друг разбойник стар с подписаний указ.

 И в Рим се аз прибрах и в Рим живея аз

 и в Рим довърших аз тъз моя сетня песен,

 далече в родний край в мечтите си унесен – 

 в свещената земя, която аз възпях

 и всичко онова което преживях

 аз от дете до възрастни години в нея...

 Дано ми даде Бог тук аз да доживея

 последните си дни далеч от родний край.

 И никой моя гроб къде е да не знай.

 Това е моята последна земна воля.

От Рим обаче поетът не пише писма на 
Йенсен – пише ги М. Белчева. Писмата, 
в които той му разказва и намеренията 
си за последните песни на поемата, са 
спрели завинаги. Доколкото е извест-
но, съществена част от тях се намира в 
личния архив на шведския учен в Крал-
ската библиотека в Стокхолм. Двамата 
знаят и български, и немски, което поз-
волява да общуват без трудности. Мара 
Белчева му пише повече за хода на бо-
лестта на Славейков и само загатва за 
пасивността на институциите и хаоса 

около подготвяния юбилей на поета. 
Затова през април Йенсен сам предста-
вя на Нобеловия комитет своето пред-
ложение и мотивацията, без придружа-
ваща ги препоръка. Той повече очаква 
същинското завършване на поемата, 
въпреки че поетът го е запознал пред-
варително и подробно със съдържание-
то на оставащите VІІ-ма, VІІІ-ма и ІХ-
та песен. Шведският учен дори работи 
не само над превода й, както отбелязва 
д-р Кръстев в края на издадената през 
1913 г. трета част, но и над студия, в 
която сравнява “Кървава песен” с “Пан 
Тадеуш”. (Малко по-късно студията 
действително е написана, но се появява 
в българския й превод 10 години след 
смъртта на шведския учен в първия 
брой на “Листопад” – 1-2/ 1931.) Описа-
ното съдържание на трите песни обаче 
не може да представи епоса на Славей-
ков като завършен – изрично изискано 
в регламента за кандидатстване. Пора-
ди това, по-малко от месец след лично-
то си предложение – в началото на май 
– шведският учен го оттегля и предлага 
Ярослав Връхлицки. 

Въпреки всичко това, след успокоя-
ваща пощенска карта от 9. VІ. 1912 г., 
писана в Брунате, Йенсен получава шо-
кираща телеграма от М. Белчева. Изпра-
тена вечерта в 8.20 ч. на 11. VІ., нейни-
ят лаконичен текст е известен: “Пенчо 
не диша вече”. Неочакваната смърт на 
Славейков решава окончателно въпро-
са с неговата номинация. Впоследствие 
Нобеловата награда за 1912 г. е присъ-
дена на немския писател Г. Хауптман 
за драмите и романите му. За чест на 
шведския учен обаче творчеството на 
Славейков не остава погребано заедно 
с поета – Йенсен продължава да пре-
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вежда и води активна кореспонденция 
както с М. Белчева, така и с Б. Пенев. 
В края на 1912 г. той вече е превел “Ле-
генди за Балкана” и продължава да ра-
боти върху “Кървава песен”. Макар и в 
незавършен вид – ІІІ част, включваща 
VІІ-ма, VІІІ-ма, ІХ-та песни и епилога 
– е обект и на редакторска работа, от 
страна на д-р Кръстев, М. Белчева и Б. 
Пенев, които водят помежду си посто-
янна кореспонденция с цел да синхро-
низират работата си по поемата. Дори в 
писмо от 7. VІІІ. 1912 г. редакторът на 
“Мисъл” отделно съобщава на Б. Пенев, 
че П. Ю. Тодоров проявява желание да 
възстанови изцяло VІІІ-ма песен, чие-
то съдържание Славейков е разказвал 
подробно на него и на Йенсен и на кое-
то Б. Пенев решително се противопос-
тавя. Въпреки оттеглената кандидатура 
на Пенчо Славейков, през март 1913 г. 
Йенсен изпраща на Б. Пенев шведския 
превод, а през същата година поемата 
е готова и на български. Събирайки от 
Б. Пенев и д-р Кръстев вестници със 
статии за Пенчо Славейков, Йенсен не 
спира преводаческата си работа върху 
неговото творчество и в самото начало 
на 1916 г., на 15 януари, в Гьотеборг из-

лизат “Химни за смъртта на свръхчове-
ка” с добавен към тях изследователски 
текст. На 9 март редакторът на “Мисъл” 
съобщава на М. Белчева: “Получих от 
Jensen неговия превод на Химните”. 

Кандидатурата на Славейков за Но-
беловата литературна награда, както и 
съперничеството на Вазов, не е причи-
ната за скандалното му уволнение, от 
страна на С. С. Бобчев. Не са известни 
преки и официални постъпки за канди-
датиране на някого преди ранното лято 
на 1911 г., когато на 18. VІІ. Славейков е 
уволнен. От друга страна, едно незабе-
лежимо на пръв поглед обстоятелство 
потвърждава такова мнение. Ако Ва-
зов все пак отдавна мечтае за високо-
то отличие, според цитираната записка 
на Шишманов, то Славейков и хората 
около него общуват с Йенсен, най-вече 
заради възможността поезията му да се 
чете и на друг език, а не толкова заради 
статута на шведския учен, с който всич-
ки са запознати. Подобни са отношени-
ята му и с немския славист Георг Адам. 
Заниманията на двамата чуждестранни 
слависти с българския език и качест-
вата им да преценяват художествените 
стойности ги сближават със Славейков 

и превръщат об-
щуването им в 
приятелство. По-
скоро публич-
ната позиция на 
автора на “Кър-
вава песен” про-
тив Славянския 
събор (1910), от 
една страна, а от 
друга, окаяно-
то положение 
на Народната 

Д-р Алфред Янсен и неговото предложение за присъждане на 
Нобелова награда на Пенчо Славейков. 30 януари 1912 г., Стокхолм
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библиотека, анемичната загриженост 
за книжния фонд и настоятелните из-
исквания предизвикват Славейков да 
напише обстоятелствен и критичен ра-
порт за състоянието й. За този рапорт 
министър Бобчев знае. За това допъл-
нително свидетелства подробно писмо 
на Славейковия колега и приятел Ни-
кола Михов до Б. Пенев от 9. VІІ. 1912 
г. Солидарен с поета и споделящ изне-
сеното в рапорта, той демонстративно 
си подава оставката, заявявайки, че ще 
публикува рапорта в пресата. В отделно 
писмо от 7. VІ. 1912 г. (ст. ст.) до Б. Пе-
нев пък, д-р Кръстев изразява несъгла-
сието си с тази оставка: “Михов напра-
ви глупост, че си даде оставката”, за да 
“им създава възможност да се отърват 
от него”, вместо “да чака те да го увол-
нят. Хем толкова му говорих да не прави 
това!”. Уж неприета, оставката на Ми-
хов се пази и около месец след смъртта 
на Славейков той внезапно е уволнен 
с мотива “заради нелоялност и неко-
ректност в свръзка със службата”. След 
пространно описание на конфликта си 
с Бобчев – министър на просвещение-
то – Михов завършва писмото си до Б. 
Пенев: “А на Пенча да пришъпнеш, че 
живея само с неговата памет и навсъде, 
където сме ходили двама с него, сега аз 
сам ходя и си припомням всичко, което 
сме преживели с него. И аз останах кле-
то сираче. Коленича пред неговия свят 
гроб”. 

Така или иначе, Нобеловата награда е 
забравена и на преден план остават все-
кидневните политизирани борби меж-
ду българите. 

На връщане от погребението в Бруна-
те пък, Б. Пенев, от своя страна, пише 
кратка илюстрована карта, след което 

слиза на една гара и я пуска до прияте-
ля си Сп. Казанджиев – мобилизиран 
в Княжево за предстоящата Балканска 
война. За литературната ни история 
тази пощенска карта е своеобразен из-
раз на българския “магически реали-
зъм”. Всяка лаконична фраза в нея пред-
ставлява код, съобщаващ за една друга, 
скрита реалност из пътя на чужденеца в 
собственото му отечество: 

          
15. VІ. 912. събота, 11 ч. пр. об.

Нейде из Алпите. На път за Zürich и 
оттам за München. Снощи погребахме 
Пенча. Не смъртта е жестока -  жес-
ток е животът. Едно тихо, изоставено 
селско гробище, наоколо планини, долу 
езерото. Чужди край. Но Бог и приро-
дата говорят неговата родна реч. Една 
тъмна, непреодолима мъка лежи на ду-
шата ми. Не постигна ли най-сетне 
Пенчо онова, за което цял живот е жа-
дувал? Не смъртта – а спокойствието 
и тишината на една отрудена и измъ-
чена душа...

При пренасянето на тленните останки 
на поета през 1921 г., в остра полемика 
с гузния С. С. Бобчев, Б. Пенев изнася 
конкретно и подробно в “Пряпорец” и 
“Зора” всички обстоятелства по уволне-
нието на автора на “Кървава песен”.  



Антарктида е най-сту-
деният, най-ветровити-
ят, най-сухият, най-пу-
стинният, най-високият, 
най-изолираният, най-не-
достъпният континент. 
Държи толкова много "най-“ 
титли, че е абсолютни-
ят географски шампион на 
планетата. Тук духат не 
какви да е, а най-силните, 
най-свирепите, най-сту-
дените, най-пословично 
ужасните, най-адските, 
най-смъртоносните вет-
рове, които атмосферата 
на нашата планета е успя-
ла да измисли и осъществи. 

И все пак тук, в най-нечовешки-
те условия за живот, създадени 
от природата, на българската 
антарктическа база на остров 
Ливингстън живеят изключителните 
хора, с които смелата, предпри-
емчивата, изобретателната, нера-
зумната, чаровната Изабела Шо-
пова съжителства в продължение 
на един месец. Благодарение на 
тях осъществява една от мечтите 
си на заклета авантюристка и заедно с тях обикаля по ледената шапка на планетата 
ни, запознава се с дружелюбните пингвини, с мързеливите тюлени и с една крадлива 
скуа, мръзне, мокри се, учудва се, възхищава се, удивлява се, изпада в захлас и по-
трес, но и води любопитни разговори на закуска, дежури по кухня, хапва от специа-
литетите на своите антарктически "колеги”, пийва животоспасяваща ракия - и описва 
всичко това със свежото си чувство за хумор, с изключително богатия си речников 
запас и със забележителния си набор от къде съществуващи, къде измислени думи и 
конструкции. За да заключи:
 
В ледената пустош на Южния континент хората намират себе си, Бог, отго-
вори на научните си дилеми и спорове. И на най-стария въпрос на света: "Кой 
съм аз?“. Тук строят човешка цивилизация от нов тип "безпарична, аполитична, 
без армия, базирана на взаимопомощ и сътрудничество, цивилизация, чието вли-
яние върху другите човешки култури и общности се увеличава експоненциално 
с всяка изминала година. С всеки нов филм, фотография и книга от Антарктида.
 
Включително и с тази, която държите в ръцете си. 

Изабела Шопова е автор на две придобили огромна популярност книги "На изток“в 
рая” и "На запад от рая”, издадени от ИК "Колибри”. През 2015 г. Изабела отново тръг-
ва на път, този път на юг - към Антарктида. Така още веднъж потвърждава думите си, че 
е инженер по образование,  търговец по професия и пътешественик по душа.
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Резюме: 
В съдържателно отношение, на-

стоящата научна статия изследва 
същността и видовете продукти на 
съвременната музикална индустрия. 
Последователно са представени ав-
торска концепция за структурата, съ-
държанието и формата на музикалния 
продукт в контекста на интелектуал-
ната собственост и основни характе-
ристики и специфики на нотните пар-
титури, звукозаписите, музикалните 
видеозаписи и изпълненията на живо. 

Ключови думи: 
Музикална индустрия, Музикален про-

дукт, Нотни партитури, Звукозаписи, 
Музикални видеозаписи,  Изпълнения на 
живо

Същност на музикалния 
продукт

Музикалният продукт е понятие, кое-
то е изключително трудно да бъде де-
финирано. Макар музикалната индус-
трия да е обект на интензивно научно 
изследване през последните петдесет 
години, към днешна дата все още няма 
формулирана общоприета дефиниция 
за същността на музикалния продукт. 
Това налага разработване на автор-
ска концепция за неговите структурни 
елементи и прилежащите им съдържа-
телни характеристики. В контекста на 
икономическото изследване на бизнеса 
с интелектуалната собственост в музи-
калния продукт, авторската концепция 
условно сегментира неговата същност 
на два основни елемента: музикално съ-
държание и немузикално съдържание. 
Музикалното съдържание в смислово 

ПРОДУКТИ НА 
СЪВРЕМЕННАТА 
МУЗИКАЛНА ИНДУСТРИЯ

Владимир Филипов
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отношение обединява трите основни 
обекта на художествена собственост, 
традиционно изграждащи структурата 
на музикалния продукт: музикално про-
изведение; изпълнение на музикално 
произведение от артист изпълнител/и 
и осъществяването на звукозапис на 
музикално произведение и неговото 
изпълнение от продуцент. Именно му-
зикалното съдържание е тази част от 
продукта, заради която той се иденти-
фицира като музикален, т.е. в основата 
му са съответни творчески и интелек-
туални резултати, създадени в рамките 
на музикалното изкуство и индустрия. 
В музикалните продукти нерядко освен 
музикалните произведения, техните из-
пълнения и звукозаписи присъстват и 
други обекти на интелектуална собстве-
ност от подсистемите на художествена 
и/или индустриална собственост, които 
могат да бъдат идентифицирани като 
немузикално съдържание. Сред обек-
тите на художествена собственост като 
немузикално съдържание, най-често 
в музикалния продукт, могат да бъдат 
идентифицирани следните обекти:

• литературни произведения – в т.ч. 
отпечатани текстове на песни върху 
обложки на физически носители на 
звукозаписни сингли/албуми; синхро-
низиране на текст на песен в съотве-
тен музикален видеозапис /най-често в 
т.нар. lyric videos/и други;

• произведения на изобразителното 
изкуство и дизайна – в т.ч. отпечатва-
не на картини върху обложки и/или 
физически носители на звукозаписни 
сингли/албуми; използване на различ-
ни костюми, декори и други обекти при 
изпълнения на живо или в процеса на 
заснемане на музикален видеозапис;

• фотографски произведения – в т.ч. 
тяхното отпечатване върху обложки и/
или физически носители на звукозапис-
ни сингли/албуми и използването им 
при изпълнения на живо или в процеса 
на заснемане на музикален видеозапис;

• графично оформление на обложка/
опаковка на физически носители на 
звукозаписен сингъл/албум;

• различни аудиовизуални произведе-
ния, в т.ч. интервюта, кратки докумен-
тални филми, музикални видеозапи-
си на официални видео клипове, lyric 
videos, изпълнения на живо записани 
на физически носители; използване на 
тези аудиовизуални произведения по 
време на изпълнения на живо и много 
други.

Основните обекти на индустриална 
собственост, които могат да бъдат иден-
тифицирани в музикалните продукти 
като немузикално съдържание са:

• търговски марки – в т.ч. фиксиране-
то им върху обложки и/или физически 
носители на звукозаписни сингли/албу-
ми и използването им при изпълнения 
на живо или в процеса на заснемане на 
музикален видеозапис; В практиката 
на музикалната индустрия най-често 
се използват регистрирани търговски 
марки на артисти изпълнители, проду-
центи на звукозаписи, спонсори и ре-
кламодатели;

• указания за произход - идентифи-
циращи страната на произход на съот-
ветен музикален продукт /”Made in…”, 
“Произведено в...”/.

Използването на тези две условни по-
нятия е теоретично и практически обос-
новано, поради факта, че доста често 
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крайния резултат от пазарната реали-
зация на музикалните продукти се дъл-
жи освен на музикалното съдържание и 
на характеристиките на немузикалното 
съдържание. Съгласно авторската кон-
цепция, музикалния продукт може да 
се дефинира като единство от два ос-
новни структурни елемента: музикал-
но съдържание (в т.ч. произведение и 
неговите изпълнение и звукозапис) и 
немузикално съдържание (други обек-
ти от подсистемите на индустриална и/
или художествена собственост).

Форма на музикалния 
продукт

Изследването на същността на музи-
калния продукт е немислимо без изя-
сняване на спецификите на неговата 
форма. Формата на музикалния про-
дукт представлява съвкупността от 
начините и изразните средства, които 
се използват, за да достигне той до по-
требителите. В тази връзка музикалния 
продукт съществува в две основни фор-
ми като:

• запис /музикален продукт в матери-
ална форма/ – независимо дали музи-
калното съдържание е обективирано 
като нотна партитура, звукозапис или 
музикален видеозапис, фиксирани рес-
пективно върху хартиен, звуконосител, 
видеоносител или цифров файл. 

• изпълнение на живо /музикален 
продукт в нематериална форма/ – в слу-
чаите, когато музикалното съдържание 
се представя на живо пред публика в 
рамките на концерт или друга музикал-
но артистична проява.

Съществена особеност на формата на 
музикалния продукт е, че в много слу-
чаи е възможно той да се реализира 

паралелно като запис и изпълнение на 
живо. Например едно и също музикал-
но съдържание може да се изпълни на 
живо и същевременно да бъде записано 
върху звуко- и/или видеоносител.

Основен класификационен критерий 
за представяне на видовете музикален 
продукт е тяхната форма. Както вече бе 
посочено, в зависимост от нея, музи-
калния продукт съществува като запис 
или изпълнение на живо. Музикалния 
продукт като запис може да се сегмен-
тира на три основни вида – като нотна 
партитура, звукозапис и музикален ви-
деозапис.

Нотни партитури
Нотната партитура като продукт пред-

ставлява печатна форма на нотен текст 
на музикално произведение (може да 
включва едно или повече музикални 
произведения), като основните изразни 
средства с които се реализира са  музи-
кални знаци и символи. За разлика от 
звукозаписите и музикалните видеоза-
писи, при които музикалното съдържа-
ние в продукта включва произведение, 
изпълнение и звукозапис, при нотните 
партитури музикалното съдържание е 
само нотния текст на музикалните про-
изведения - не са налице изпълнения и 
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звукозаписи. Немузикалното съдържа-
ние на продукта може да включва ли-
тературни произведения (биографични 
данни за автора), фотографски произ-
ведения (негови снимки), графично оф-
ормление на самото печатно издание и 
други. Икономическите ефекти, които 
генерира бизнеса с нотни партитури в 
съвременната музикална индустрия, са 
сравнително ограничени, поради фа-
кта че тяхното потребление предполага  
специализирана подготовка и познания 
за тяхното използване. Този вид музика-
лен продукт  е обект на потребителски 
интерес основно от артисти изпълните-
ли, в т.ч. любители и професионалисти. 
В последните години, нотните парти-
тури икономически се реализират пре-
димно като цифрови файлове в диги-
тална среда, макар в по-малки мащаби 
все още да се осъществява бизнес с тях 
и като отпечатани издания.

Звукозаписи

Звукозаписите представляват резул-
тати на звукозаписен процес и са една 
от най-популярните форми на пазарна 
реализация на музикален продукт. Мо-
гат да бъдат класифицирани съобразно 
множество критерии. Според количе-
ството на вложеното музикално съдър-
жание в продукта, различаваме: зву-
козаписен сингъл /или само “сингъл”, 
обикновено една песен/  и звукозапи-
сен албум /или само албум, включващ 
определена съвкупност от песни и/или 
други музикални произведения/. В съ-
временната индустрия сингъла и албу-
ма са най-разпространените музикални 
продукти. Сингъла представлява една 
песен, която в повечето случаи може да 

бъде част от албум, но е възможно и да 
не бъде включена в такъв. Обикновено 
пазарната реализация на албум се пред-
хожда от представянето на един или два 
сингъла, които в практиката се иденти-
фицират като първи, втори сингъл и т.н. 
Най-популярния вид е т.нар. официа-
лен сингъл (official single), предназначен 
за масова реализация на музикалния 
пазар, в т.ч. неговата продажба на зву-
коносители или в дигитална форма, из-
лъчване по радио и телевизионни кана-
ли и много други. Стандартна практика 
в индустрията е от един звукозаписен 
албум да се реализират между три и 
пет официална сингъла – по-рядко тази 
бройка е под или над посочения диапа-
зон. Относително често срещани са и 
следните видове сингли:

• албум сингъл (album version) – ори-
гинален звукозапис на песента във вер-
сия, с която присъства в звукозаписен 
албум; по-често съвпада с официалния 
сингъл, но може и да са различни;

• радио сингъл (radio edit) –  звукоза-
пис на песента в преработена версия, 
създадена за целите на неговото ради-
оизлъчване; Често срещана практика е 
да се създават радио сингли, особено 
в случаи, при които времетраенето на 
официалния сингъл е с относително 
по-голяма продължителност (например 
над 4:00 минути);

• видео сингъл (video edit) – звукоза-
пис на песента в преработена версия, 
създадена за целите на неговото син-
хронизиране с музикален видеозапис;

• ремикс сингъл (remix) – звукозапис 
на песента в преработена версия. Про-
мените обикновено са по отношение на 
музикалния аранжимент и/или по ли-
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ния на включване в звукозаписа на ар-
тист изпълнител, който не присъства в 
оригиналната версия на песента.

Специфичен вид сингъл е т.нар. про-
моционален сингъл (promo single) – 
обикновено това е песен, предназначе-
на за промотиране на нов звукозаписен 
албум, с който се представя пред ауди-
торията неговата стилистична насоче-
ност и жанрова ориентация. Този вид 
сингъл е част от маркетинг микса по 
реализацията на звузкозаписния  ал-
бум и почти никога не се трансфор-
мира в официален. В тази 
връзка промоционалния 
сингъл в по-голяма сте-
пен е промоционално 
средство, отколкото 
самостоятелен му-
зикален продукт, 
генериращ прихо-
ди от своята реали-
зация. Сравнител-
но често срещани са 
и т.нар. „благотвори-
телни сингли/албуми“ 
(charity singles/albums), 
които са част от съответ-
ни благотворителни инициативи. 
Обикновено, всички ангажирани лица 
в създаването на такъв музикален про-
дукт участват безвъзмездно и приходи-
те от неговата пазарна реализация са в 
полза на едно или повече физически и/
или юридически лица, бенефициенти 
на подобен род кампании.

Звукозаписният албум е продукт, кой-
то в съдържателно отношение включва 
съвкупност от звукозаписи на песни и/
или други инструментални, вокални 
или вокално-инструментални музикал-
ни произведения. Критериите, по които 

продукта се класифицира като албум, 
варират в различните държави - напри-
мер във Великобритания като албум 
се идентифицира музикален продукт, 
с включени повече от 4 песни или му-
зикални произведения с обща продъл-
жителност над 25 минути1 , в САЩ – 10 
песни и т.н. Утвърдена практика в све-
товната музикална индустрия е в зву-
козаписен албум да се включват между 
8-16 песни, като най-често те са 10-12. 
Специфична разновидност са т.нар. EP 
/extended play/, в които броя на вклю-

чените песни е в диапазона от 
4 до 6. Най-често звукоза-

писния албум съдържа 
песни, изпълнени от 

един или повече ар-
тист изпълнители. 
В случаите когато 
тези песни са нови 
и непознати на ши-
роката аудитория, 
говорим за т.нар. 

„нов“ звукозаписен 
албум. Обикновено 

пазарната реализация 
на нов звукозаписен ал-

бум се осъществява в стан-
дартна и луксозна форма на музикал-

ния продукт, като разликата между 
двете е в количеството включени песни 
– обикновено в луксозното издание са 
включени т.нар. бонус (допълнителни) 
песни, които отсъстват в стандартно-
то. Други известни форми на реализа-
ция на звукозаписния албум са: лими-
тирана (в ограничен тираж); специална 
(с включено допълнително музикално 
и/или немузикално съдържание, кое-
то отсъства в стандартна и луксозната 
версии); ултра луксозна (която обикно-

1The Official UK Charts Company, Rules For Chart Eligibility: ALBUMS, The Official UK Charts Company,  London, 2007, p. 4 (http://web.archive.org/web/20070627231755/
http://www.theofficialcharts.com/docs/NEW_Album_Chart_Rules_2007_2.pdf 
- достъпен към 12-11-2016)
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вено включва освен песните в луксоз-
ната и няколко музикални видеозаписа 
или т.нар. видеоклипове). В зависимост 
от мястото, на което се осъществяват 
изпълненията и звукозаписите на му-
зикални произведения, албумите биват: 
студийни – реализирани в звукозапис-
но студио и на живо /live/ - при които 
звукозаписа е реализиран при изпъл-
нение на живо. Утвърдена практика в 
съвременната музикалната индустрия 
е да се реализират звукозаписни албу-
ми като музикални компилации, които 
представляват съвкупност от популяр-
ни песни, изпълнени от един или пове-
че артист изпълнители и обединени по 
съответен критерий.  Такива компила-
ции могат да включват:

• най-доброто (Best Of), най-велики-
те хитове (Greatest Hits Collection) или 
песни, достигнали до номер едно в му-
зикалните класации (#1s) на съответен 
артист изпълнител;

• селекция на песни по съответен кри-
терий или тема, изпълнени от различни 
артист изпълнители – Love Ballads (лю-
бовни балади), Golden Rock Hits (златни 
рок хитове), Christmas Songs /коледни 
песни/  и други;

• селекция на песни, които обхващат 
определен период от артистичната ка-
риера на артист изпълнител, напри-
мер репертоара който е реализирал 
за съответна звукозаписна компания 
(например: Queen of Soul: The Atlantic 
Recordings – песни на Арета Франклин, 
реализирани в периода на звукозапис-
ния й договор с Атлантик рекърдс) и 
много други.

Сравнително рядко срещани са т.нар. 
бокс сетове (box sets). Те представляват 
съвкупност от звукозаписни албуми, 

оформени като един музикален про-
дукт в обща опаковка. Обикновено се 
реализират в ограничен тираж, имат 
по-висока пазарна цена, поради тяхна-
та колекционерска стойност и в съдър-
жателно отношение могат да включват 
част от или всички звукозаписни албу-
ми, които е записал съответен артист 
изпълнител. 

В резултат на развитието на диги-
талните технологии за обработка на 
звукозаписи, в последните 20-25 годи-
ни в музикалната индустрия стартира 
практиката по т.нар. ремастериране на 
сингли и албуми. По своята същност, 
процеса на ремастериране представля-
ва компютърна обработка на аналого-
ви звукозаписи с цел подобряване на 
качеството на звука и елиминиране на 
недостатъците на аналоговата звукоза-
писна технология. Тази практика наред 
с положителните страни /като пазарна 
реализация на стари звукозаписи с по-
добрено качество/ има доста противни-
ци, които считат че ремастерирането 
отнема част от уникалността и автен-
тичността на оригиналните изпълне-
ния и звукозаписи. 

В зависимост от вида на звуконоси-
теля, музикалния продукт (сингъл или 
албум) може да бъде реализиран: диги-
тално – като един цифров файл или съв-
купност от такива, в които се съдържат 
звукозаписи, предназначени за пазарна 
реализация в интернет или физически – 
посредством различни звуконосители, 
като винилови плочи, аудиокасети, CD, 
DVD, Blu Ray и много други.

Жанра на песните също е критерий за 
диференциране на звукозаписните син-
гли и албуми. В тази връзка могат да се 
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класифицират поп, рок, денс, блус, соул, 
ритъм енд блус и много други музикал-
ни продукти.

Музикални видеозаписи
В теорията и практиката на музикална-

та индустрия до началото на 21век, му-
зикалните видеозаписи се считаха по-
скоро за промоционален инструмент на 
съответен звукозаписен сингъл/албум, 
чрез който се способстват и стимули-
рат процесите по неговата пазарна ре-
ализация. С развитието на дигиталните 
технологии през последните две десети-
летия, постепенно те се наложиха като 
самостоятелен продукт, който е в със-
тояние да генерира значителни приходи 
от неговото икономическо използване. 
Това от своя страна обуславя и двуяката 
роля на музикалните видеозаписи в съ-
временната музикална индустрия – от 
една страна, те са мощен инструмент за 
промотиране на музикални продукти, а 
от друга страна самите музикални ви-
деозаписи са самостоятелни музикални 
продукти, способни да генерират съ-
ществени икономически резултати.

Музикалните видеозаписи са аудио-
визуални продукти, които комбинират 
музикално /най-често сингъл/ и видео 
съдържание и представляват поредица 
от фиксирани върху какъвто и да е но-
сител свързани изображения, които са 
озвучени. Обикновено те се възприемат 
от аудиторията като подвижна картина 
със звук и могат да бъдат използвани по 
множество начини. 

Тук е мястото да се направи разграни-
чението между понятията „музикални 
видеозаписи“ и „музикални видеокли-
пове“. Музикалните видеоклипове са ау-
диовизуален продукт, който комбинира 
звукозаписен сингъл със сюжетно или 

имиджово видеосъдържание. Сюжет-
ния музикален видеоклип обикновено 
има сюжетна линия, която има отноше-
ние към текста и посланието на песента, 
т.е. представлява мини филм към нея. В 
съдържателно отношение, имиджовия 
музикален видеоклип не предполага 
наличие на сюжет във видеосъдържа-
нието, а залага предимно на имиджа на 
артиста изпълнител, в т.ч. на неговия 
външен вид, излъчване, облекло, грим, 
прическа, стайлинг и други. Специфи-
чен вид са т.нар. музикални видеоза-
писи на изпълнения на живо, които 
представляват аудиовизуален запис на 
музикално съдържание, реализиран в 
същия момент, в който артиста изпъл-
нител осъществява самото изпълнение 
на живо. Макар и често използвани 
като синоними в популярното общува-
не, музикалните видеозаписи са по-об-
щото понятие и включват както музи-
кални видеклипове, така и музикални 
видеозаписи на изпълнения на живо.

Изпълненията на живо като 
музикален продукт

Изпълненията на живо представля-
ват артистично представяне на музи-
кално съдържание пред публика. Тра-
диционно достъпа до тях се реализира 
срещу платен входен билет и значител-
но по-рядко с покани или безплатно. 
Изпълненията на живо в музикалната 
индустрия се осъществяват в множе-
ство и различни форми – концерти или 
турнета в зали или на открито, участия 
в клубове, барове и дискотеки, търгов-
ски обекти, площади и други публични 
места, модни ревюта, конкурси, състе-
зания, включително различни лични, 
корпоративни и обществени събития. 
Изпълненията на живо като музикален 
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продукт представляват синтез на музи-
кално и немузикално съдържание. Му-
зикалното съдържание включва едно 
или повече музикални произведения /
най-често песни/, техните изпълнения 
на живо от вокални и инструментални 
артист изпълнители и в случаите, в кои-
то инструментални артисти изпълните-
ли не музицират на живо -  предварител-
но реализирани звукозаписи. Всички 
останали съдържателни и структурни 
елементи  се идентифицират като нему-
зикално съдържание на изпълненията 
на живо – в т.ч. сцена, озвучаване, ос-
ветление, специални визуални ефекти, 
пиротехнически ефекти, сценарий за 
провеждане, хореография, декори, кос-
тюми и много други. В етапите на съз-
даване, производство и дистрибуция 
на концерт или турне участват широк 
кръг специалисти от различни профе-
сионални направления, поради което 
изпълненията на живо са един от най-
сложните и мащабни за реализация му-
зикални продукти. В сферата на класи-
ческото музикално изкуство, най-често 
се изпълняват на живо опери, оперети 
и мюзикъли, а по отношение на съвре-
менната музика – артистите изпълни-
тели залагат на собствен репертоар от 
популярни сингли, песни от техни албу-
ми или музикални произведения, чието 
оригинално изпълнение се осъществя-
ва от други артисти изпълнители /т.нар. 
кавъри/.
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Резюме 

В статията се разглеждат основни моменти, свързани с проучване на информа-
ция за стартиране на малък собствен бизнес. Посочват се видовете информация, 
източниците на информация, методите и средствата за пазарно проучване. Кон-
кретизират се етапите при провеждане проучването на информацията. Извеждат 
се препоръки за успешно стартиране на бизнес идеи. 
Ключови думи: 

външна и вътрешна информация, млади предприемачи, малък бизнес, бизнес идея, 
бизнес план

Research of internal and 
external information for starting 
one’s own business

(Educational announcement to 
young entrepreneurs)

  Dr. Nedyalko Hr. Kolev, Varna, е-mail: 
nedkolev@abv.bg

Abstract

This article makes a review of the 
basic points related to the research of 
information for starting one’s own small 
business. The types of information, sources 
of information, methods and means of 
market research are listed. The stages of 
information researched are discussed in 
detail. Recommendations to ensure the 
successful launch of business ideas.

Проучване на външна и 
вътрешна информация за 
стартиране
на собствен бизнес
Образователен анонс
към младия предприемач
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Въведение

Наложително условие за всеки пред-
приемач, който иска да стартира собст-
вен бизнес е да събере, систематизира и 
анализира външна и вътрешна инфор-
мация и тогава да пристъпи към осъ-
ществяване на бизнес идеята. Допуска 
се, че младите предприемачи нямат не-
обходимия опит, но това не е основание 
да се отказват от своите идеи. В този 
ред на мисли се препоръчва да се прави 
нещо и да се получава обратна инфор-
мация за това кое действа и кое не, за-
щото, ако не се прави нищо от страх да 
не се сбърка, никога няма да се получи 
обратна информация и няма да се реа-
лизира или подобри дейността. (Кан-
фийлд, 2005). 

Поднесената информация в насто-
ящата статия е адресирана преди всич-
ко към младия предприемач, желаещ да 
стартира малък бизнес, но информаци-
ята може да бъде полезна за всеки, кой-
то проявява интерес към разглеждана-
та тематика. Статията е ориентирана 
към младите предприемачи в сферата 
на малкия бизнес, защото те нямат фи-
нансовите възможности както голе-
мите предприятия, които разполагат с 
маркетолози, икономически психолози 
и социолози, експерти и анализатори. 
Мотивите за написването на статията 
са както лични, така и продиктувани от 
основния акцент в „Лисабонската стра-
тегия”, който намира продължение и в 
стратегия „Европа 2020”, отнасящ се за 
развитието на малкия и среден бизнес, 

като целта е намаляване на бюрокраци-
ята и разходите за стартиране на бизнес 
и създаване на комфортна среда за раз-
витие. (http://ec.europa.eu/europe2020/
index_bg.htm).

Целта на настоящата статия е да до-
принесе за образоването на младите 
предприемачи, като формира определе-
ни знания и умения, свързани с реали-
зирането на бизнес идеите им.

За постигането на така формираната 
цел се изпълняват следните задачи:

1) Обосновава се необходимостта от 
набирането на външна и вътрешна ин-
формация при стартиране на собствен 
бизнес.

2) Разглежда се спецификата на външ-
ната и вътрешната информация.

3) Представят се методи и средства за 
пазарно проучване.

4) Извеждат се препоръки към млади-
те предприемачи.
Изложение

Преди да пристъпим към разглежда-
нето в детайли на процеса по проуч-
ването на информацията, предлагаме 
да изясним кои са представителите на 
малкия бизнес, тъй като уточнихме, че 
настоящата статия е с насоченост, пре-
димно към младите предприемачи в 
този вид бизнес. По принцип, малките 
предприятия ги обединяват и разглеж-
дат в група,  наречена „малки и средни 
предприятия” (МСП). Малките пред-
приятия по природа са гъвкави, бързо 
реагиращи и приспособяващи се към 
динамичните промени в обкръжаваща-
та среда икономически агенти. (Тодо-
ров, 2000).   Малките предприятие отго-
варят на определени параметри, които 
се регламентират в Закона за малките 
и средните предприятия (ЗМСП). За 
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улеснение представяме параметрите в 
следния табличен вид (вж.: табл. 1).

Първата стъпка, която трябва да на-
прави младият предприемач е да се 
обоснове, защо е необходимо набира-
нето на вътрешна и външна инфор-
мация, преди да стартира собствения 
бизнес. Обосновката предимно изра-
зява до каква степен предприемачът 
оценява значението на набирането на 
предварителната информация. Добрата 
информираност допринася за: съставя-
нето на пазарна прогноза; определянето 
на фирмена стратегия; обмислянето за 
производство на конкретна стока или 
услуга, която да е конкурентоспособна; 
ориентиране за поява на бъдещи кон-
куренти. В обобщение може да се каже, 
че всичко това дава възможност на мла-
дия предприемач да придобие яснота за 
това, дали пазарната ниша, в която той 
желае да разположи своя бизнес е сво-
бодна или до каква степен тя е наситена.

Приносител на външната информация 
е външната среда, нарича се още обкръ-

жаваща среда. Тя е съвкупност от фак-
тори с различно естество, които оказват  
пряко или косвено влияние, което може 
да довежда както до положително, така 
и до отрицателно отражение върху бъ-
дещия бизнес на младия предприемач. 
Счита се, че колкото неопределеността 
на външната среда е по-голяма, толкова 
по-трудно се вземат ефективни реше-
ния. (Ангелов, 1998). 

За по-голяма яснота и нагледност 
предлагаме следното групиране на фак-
торите и тяхното съдържание (вж.: табл. 
2 -на сл. страница).

След като бъде набрана информа-
цията от външната среда, тя следва да 
бъде систематизирана и анализирана, 
тъй като това има критично значение 
за успеха при стартирането на собст-
вен бизнес. Следва да се знае от младите 
предприемачи, че анализът и оценките 
са рефлексия от широкообхватен и за-
дълбочен мисловен процес по отноше-
ние следенето и тълкуването на полити-
ческите, икономическите и социалните 

.

Вид 

предприятия

Средносписъчен 
брой на персонала брой 

на персонала

Годишен 

оборот

и/или 
стойност

на активите

Малки 
предприятия

по-малък

от 50 души

не 
превишава

19 500 000 
лв.

не 
превишава

19 500 000 
лв.

по-малък

от 10 души

не 
превишава

3 900 000 
лв.

не 
превишава

3 900 000 лв.

Таблица 1. Критерии и показатели за малки и микропредприятия

Микропредприятия
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процеси. Добрата преценка е основание 
за използване на благоприятните усло-
вия и тенденции, които да съдействат за 
успешното стартиране на бизнеса и не-
говото по-нататъшно развитие.

Следва да се сподели с младите пред-
приемачи, че съществен момент, който 
се свързва със стартирането на бизнес 
идеята е този за анализа на отрасъ-
ла, в който искаме да реализираме на-
шия бизнес. Анализира се отрасловата 
структура, тенденциите за развитието 
на отрасъла, съществуват ли проблеми 
в отрасъла и какви са те, както и тях-
ното обозримо разрешаване. Анали-
зирайки отрасъла, трябва да се обърне 
внимание на следното: потенциалните 
потребители; конкурентоспособността 
на стоките и услугите; доставчиците, с 
които ще се влиза в бизнес партньор-
ство; възможностите за наемане на пер-
сонал с необходимите знания умения и 
компетентности.

Когато се прави анализ на отрасъла, е 
целесъобразно да се обърне внимание 

за съществуването на индикации за на-
влизане на нови конкуренти. При на-
влизането на нови участници в отрасъ-
ла съществува заплахата, те да са с нови 
мощности и стремеж за завладяване на 
пазарен дял, което да доведе до спадане 
на цените и увеличаване на разходите за 
заварените фирми. Новодошлите могат 
да използват крупните си ресурси и да 
наложат своите собствени виждания 
(Паунов, 1995).

Вътрешната информация се набира 
много трудно, защото тя се свързва с 
проучване на конкурентите. По тази 
причина тя не е свободно достъпна и не 
се дава гласност. Възможните начини да 
се получи известна вътрешна информа-
ция от потенциалните конкуренти са:

• закупуване на техни стоки;
• ползване на техни услуги;
• запознаване с годишните финансо-

ви отчети на конкурентите, които имат 
публичност;

• проверка в Търговския регистър;

Групи фактори Съдържание
Политически Вътрешна политическа среда, международна политическа 

обстановка, политическа стабилност, законодателна 
програма на правителството. 

Икономически Икономически растеж, инфлация, валутен курс, кредитни 
условия, потребителски доход, равнище на заетост.

Социални Жизнено равнище, демографски факти, разпределение на 
доходите, ценности, обичаи, стил на живот, отношения.

Технологически Нови технологии, съвременно оборудване, технологичен 
трансфер.

Конкурентна среда Стратегии на конкурентите, отношения между конкурен-
тите (лоялна/нелоялна конкуренция). 

Законодателни Икономическо законодателство, защита на конкуренцията, 
контрол, данъчна политика, данъчни преференции 
(облекчения).

Таблица 2. Групиране на факторите с тяхното съдържание
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• проучване на конкурентите дали 
предоставят на своите клиенти гаран-
ционен срок и сервизно обслужване на 
закупените стоки и услуги;

• разговори с клиенти на интересува-
щите ни конкуренти.

За събирането на външната и вътреш-
ната информация се използват различ-
ни методи и средства. В зависимост от 
източниците на информация трябва да 
поясним, че информацията е първич-
на, когато е събрана непосредствено от 
мястото на нейното формиране, и вто-
рична, когато е събирана в по-ранен 
етап и е използвана по други поводи. 

Методи и средства за набиране на пър-
вичната информация са:

Наблюдение – чрез него се осигуряват 
данни за реалното поведение на наблю-
даваните субекти като: конкуренти, по-
требители, доставчици, персонал и др. 
Методът е сравнително лесно прило-
жим, евтин и осигурява действителна 
информация в реално време.

Фокус-групи – това са група от хора 
предимно от 6 до 10 човека, които са в 
качеството на потребители, с които се 
провежда свободен разговор. В проце-
са на разговора изказванията могат да 
бъдат записвани аудио-визуално или 
ръчно. По този начин след обработка на 
данните могат да се установят мислите, 
желанията и мненията на участниците. 
Методът не е сложен за приложение, но 
изисква разходи по неговото осъщест-
вяване – наемане на подходящо поме-
щение, възможност за привличане на 
консултант с по-богат опит, осигурява-
не на подходяща техника. 

Анкетиране – често приложим и ефек-
тивен метод на проучване. При него се 
задават въпроси към анкетираните, 

които могат да бъдат писмени или уст-
ни, като в единия начин се използва ан-
кетна карта, а в другия, записващо ус-
тройство. Анкетирането може да бъде 
лично, по телефона, по пощата. При 
този метод също са възможни допъл-
нителни разходи, когато анкетирането 
се провежда по телефон или поща. За 
недостатък при анкетирането по теле-
фона и пощата се счита и това, че анке-
тиращият няма преки визуални впечат-
ления от анкетираните.

Експеримент – използва се за изслед-
ване на причинно-следствени зависи-
мости между две и повече променливи. 
Препоръчваме на младите предприема-
чи да използват този метод в процеса на 
вече действащото им предприятие. Из-
исква по-задълбочени знания, умения и 
компетентности, както и технологично 
време за неговото провеждане и отчи-
тане на резултатите.

Вторичната информация може да бъде 
осигурена от следните източници:

• вътрешни източници – отчетите на 
стопанските субекти с осигурен свобо-
ден достъп и публичност;

• държавни и неправителствени ор-
ганизации – браншови организации с 
публикувани данни за броя на фирми-
те, Българска стопанска камара и други 
съюзи;

• периодичен печат – вестници, списа-
ния;

• търговска информация – издадени 
справочници, брошури и др.;

• Национален статистически институт 
– статистически данни;

• каталози и цени на конкурентите.
Проучването на информацията е про-

цес, който преминава през различни 
етапи и той трябва да има ясна и кон-
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кретна линия на последователност. 
Препоръчваме на младите предприема-
чи да следват следните етапи:

Първи етап (Определяне на целта за 
проучване на външна и вътрешна ин-
формация) – задължително трябва да 
се конкретизира цел, която си поставя-
ме, ако няма поставена цел, ние няма да 
знаем какво и защо трябва да вършим.

Втори етап (Разработване и обмисля-
не на план за предстоящото проучване) 
– изготвянето на план осигурява стъп-
ките, които ще следваме в процеса на 
проучването.

Трети етап (Събиране на необходима-
та информация) – прилагане на разгле-
даните и предложените по-горе методи 
и средства за набиране на информация.

Четвърти етап (Систематизиране на 
набраната информация) – събраната 
информация трябва да бъде системати-
зирана с цел по-лесна обработка и из-
ползване. Осъществява се групиране на 
проучвани факти, явления и процеси 
по сходни критерии и показатели.

Пети етап (Анализиране на събраната, 
систематизирана и обработена инфор-
мация) – съществен момент от проце-
са, при който се извършва задълбочен 
мисловен процес. Потвърждават се или 
се отхвърлят първоначални тези (пози-
ции, становища, гледища).

Шести етап (Оформяне и представя-
не на крайни резултати) – удачно е да 
бъдат в писмен вид с цел по-лесното 
им използване. Този етап има важно 
значение, когато в предприемаческата 
инициатива участват двама или повече 
млади предприемачи в съдружие. Съз-
дава се възможност за провеждане на 

колективно обсъждане и дискусии по 
отношение на получените резултати.

Седми етап (Вземане на решение) – в 
зависимост от получените резултати 
могат да се вземат следните решения:

• пристъпване към стартиране на биз-
нес идеята;

• провеждане на допълнително проуч-
ване;

• промяна в избора на отрасъла;
• промяна на стоката/услугата, която е 

замислена да бъде произвеждана/пред-
лагана;

• отказване от стартиране на бизнес 
идеята.
Заключение

Успешно проучената информация 
дава възможност на младия предприе-
мач да определи своята визия, т.е. дъл-
госрочното виждане за предприятието 
(фирмата), основаващо се на прием-
ственост, сигурност и стабилност. Пра-
вилно формираната визия служи като 
основа за успешно изпълняване на фир-
мената мисия, която води до очаквани 
ползи основно за потребителите, а от 
там и за собствениците, съдружниците, 
партньорите  и персонала. 

Много често при стартирането на 
собствен бизнес се изискват не само 
собствени средства, а се налага и външ-
но финансиране, което изисква съста-
вяне, представяне и защита на бизнес 
план. Бизнес планът „….се базира на 
предварителни задълбочени проучва-
ния и набрана информация, преценка 
на възможностите и на риска, който 
поемаме.”(Колев, 2015). 

За успешното стартиране на младите 
предприемачи можем да дадем следни-
те препоръки:
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• поставяне на ясни и конкретни цели;
• съставяне план за действие, който да 

бъде изпълняван последователно;
• проява на допустим риск;
• проучване на възможности за външ-

но финансиране по национални и евро-
пейски проекти.

Пазарното стопанство е характерно 
със своята динамика и често може да 
поднася изненади, за които трябва да 
бъдем подготвени. Условията на съвре-
менното развитие се променят и това 
налага днес хората да учат през целия 
си живот. Настоящата статия няма пре-
тенции за изчерпателност, като остава 
отворена за потенциалната  възмож-
ност по отношение на нейното разши-
ряване  и обогатяване.
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Креативността

Колко открития използваме всеки ден, които допринасят съществено за 
качеството на нашия живот? Изобретения като фонографа и грамофона 
(1877), крушката с нажежаема жичка на Томас Едисън (1879), ножчета-
та за бръснене, измислени от Кинг Камп Жилет (1901), за да заменят 
опасните бръсначи, ципа (1913), химикалката (1938), предпазния колан 
(1959) или кръговите кръстовища (1960) са само някои от примерите.
Всички, абсолютно всички, са резултат от креативността на някой, кой-
то е изпитвал потребност да подобри своя живот и живота на милиони 
граждани на света.
За щастие, креативността не е изключително притежание на нито една 
професия, а е същност на много от тях.
Луис Басат


