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Габриела Тепсизова е родом от 
гр. Ямбол, където завършва Ма-
тематическата гимназия „Ата-

нас Радев“. Бакалавърската си степен 
завършва в СУ „Св.Климнт Охридски“, 
Геолого-Географски факултет, специ-
алност География. И магистратурата 
ѝ също е в СУ „Св.Климнт Охридски“, 
Физически факултет, специалност Ас-
трономия, Геофизика и Метеорология 
(АМГ) с направление Метеорология.

Вие сте записала да учите магистра-
тура специалност Астрономия, Гео-
физика и Метеорология (АМГ) с на-
правление Метеорология. Защо Ви 
заинтригува тази специалност?
Записах точно тази магистратура, за-
щото през бакалавърската степен ви-
наги за избираеми предмети се спирах 
на тези, които са свързани с климато-
логията. Според мен всичко в света 
може да се обясни чрез климата и мо-
ментното състояние на времето. Това 
е една специалност, в която има из-
ключително много математика и фи-
зика и благодарение на това се опис-
ват всякакви процеси, от които пряко 
зависи животът ни.

Кога осъзнахте, че именно това е ва-
шето занимание? Ако не беше това, 
с какво смятате, че щяхте да се за-
нимавате?
Когато бях вече студентка и всъщност 
разбрах, с какво съм се захванала. 
Природните науки винаги са ми били 
слабост. Метеорологията е физич-
на наука и не съм си представяла, че 
ще уча нещо подобно, но животът ни 
предоставя много обрати. Ако не бях 
защитавала своето желание да уча в 
Софийски университет, най-вероятно 

щях да съм счетоводител, като всички 
в семейството ми... НО не съм !

А как решихте да запишете магис-
тратурата си? Какво ви мотивира?
Смятам, че човек, за да е добър специа-
лист в дадена сфера, трябва да се учи 
постоянно. Магистратурата е нормал-
но следващото ниво в обучението, но 
и то дори вече не е достатъчно. Перла-
та в короната според мен, е образова-
нието в Софийски университет – това 
е едно от най-респектиращите места с 
най-добрите специалисти в сферата. 
Мотивира ме изключително много и 
срещата ми с ръководителя на кате-
драта доц. Н.Рачев, който ми обясни 
спецификата на магистратурата и ме 
подготви за това, което ме очакваше.

Снимка 2. Снимка с моето семейство, 
които винаги са ме подкрепяли и мо-
тивирали.

Много от завършилите още бакала-
вър се насочват към чужбина. Об-
мисляла ли сте да учите сходна спе-
циалност, но извън България?
Не. Аз лично никога не съм се блазни-
ла от идеята за чужбина. Смятам, че 
тук е моето място за обучение и рабо-
та.

http://kupinauka.com
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Обмисляла ли сте да запишете и 
докторантура?
Все още не съм :). Но нищо никога не 
се знае.

Какви са наблюденията Ви за наука-
та в България?
Смятам, че в България има изключи-
телно добри специалисти, които са 
много мотивирани да постигнат ви-
соки резултати и затова участват в 
различни международни проекти. За 
жалост, науката и постиженията, кои-
то се осъществяват в България са по-
ценени навън, отколкото у нас.

А с какво по-точно се занимавате в 
момента?
В момента завършвам магистрату-
рата си и се занимавам с оформянето 
на дипломна работа, чиято тематика 
е свързана с моделиране и прогнози-
ране на наводнения и в частност тези 
през 2014г. в България.

Понеже не съм наясно и е интересно 
– възможно ли е да се прогнозира с 
достатъчно висока точност едно на-
воднение до такава степен, че да се 
вземат всички необходими мерки?
Прогнози за наводнения се правят ус-
пешно в чужбина. Имат специалисти, 
които се занимават именно с това. В 
България също има такива дирекции, 
но те са главно насочени към поречие-
то на река Дунав. За да се направи точ-
на прогноза за наводнение на даден 
район са необходими множество по-
знания върху спецификата му, както 
от синоптична гледна точка, така и от 
географска. Доста голямо предизви-
кателство е, но не е невъзможно.

Като че ли (по мои лични наблюде-
ния) последните години България 
по-трудно понася наводненията. За-
щото климатът се изменя или това 
е свързано с изсичането на горите?
Да, климатът се изменя, но освен него 
влияние оказват и множество дру-
ги фактори. Наводненията показват 
тенденция за увеличаване на техния 
брой, но това е една голяма симбиоза 
между множество неща. Изсичането 
на горите е само едно от тях.

Снимка 3. Наводнението при Мизия от 
2014 г. – един от случаите, върху кои-
то работя.

Какви са бъдещите Ви творчески 
планове?
Да защитя достойно това, с което се 
занимавам в момента. Да развиваме 
и популяризираме значението и пол-
зите от метеорологията в различните 
сфери от живота ни с моите колеги. 

Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?
Работата ми е свързана косвено с това, 
което уча. Да съм стюардеса ми доста-
вя невероятния шанс да работя ди-
ректно в средата, която изучавам.

http://kupinauka.com
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Как си почивате след дългия рабо-
тен ден?
Човек, за да е пълноценен на работа, 
трябва да умее и да знае как да си по-
чива. Аз лично обичам да ходя на йога.

 Снимка 6.  Със слон в Индия.

http://kupinauka.com
https://www.icn.bg/bg/index.html
https://www.icn.bg/bg/index.html
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Започнах да пускам интересни ин-
терактивни Google карти свър-
зани с наука, но тази е най-инте-

ресната и важна до момента. Тук може 
да намерите пълна карта на научните 
институции в България.
Ето и самата карта, а по-долу ще опи-
ша как точно работи.
http://nauka.bg/map-science-in-bulgaria/

Научните институции са в някол-

ко направления: “Информационни и 
комуникационни технологии”, “Тех-
нологии в креативните индустрии”, 
“Мехатроника и чисти технологии” и 
“Индустрия за здравословен начин на 
живот и био-технологии”

Приближавате до даден град и изби-
рате научна институция. В дясно вед-
нага се появява поле с информация за 
тази институция. Повече - ТУК!

Наука

Карта на научната 
инфраструктура в България

Петър Теодосиев - nauka.bg

Списание  “Българска наука”, брой 96 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

http://kupinauka.com
http://nauka.bg/map-science-in-bulgaria/
http://nauka.bg/map-science-in-bulgaria/
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Отделих над два часа да гледам 
месец за месец брой по брой и 
да смятам всички числа, за да 

стигна до тази цифра – 1 753 887

Това са общо изтегления на всички 
налични броеве на Българска наука 
излезли до края на декември 2016 г. 
Може би в друг пост ще направя раз-
бивка на кои стари броеве са най-те-
глени, защото се наблюдават някои 
много интересни вариации и има бро-
еве излезли преди години, но продъл-
жават да бъдат много актуални.

Няма нито един един месец, в който 
да има под 70 различни броя да бъдат 
отваряни и четени, което означава, че 
постоянно има някой, които чете ня-

коя статия от БГ Наука.

Може да видите, че има броеве, кои-
то са отваряни само 22 -24 пъти, като 
това в други месеци се променя и по-
някога драстично нараства.

Защо искам да го отбележа

Важно е да се знае, че хората четат и 
се интересуват от интелигентни тек-
стове. Важно е, защото всички броеве 
са с над 100/150 стр. текст в различни 
научни направления написани 100% 

само от специалисти в дадените про-
блеми. Това гарантира високото ка-
чество на съдържанието, а и на нови-
те познания на читателите.

Наука

 1 753 887 са тегленията на 
ВСИЧКИ броеве на БГ Наука за 
една година (2016)

Петър Теодосиев: http://nauka.bg/category/petar/

Списание  “Българска наука”, брой 96 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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Трябва да се има предвид и че ние по-
лучаваме тези текстове от авторите, 
които доброволно ги изпращат за пуб-
ликуване. Стимулираме всеки, който 
се занимава с наука по един или друг 
начин да популяризира своята работа 
и да бъде активен в това. Така се про-
меня цялата среда и нагласа на хората 

към науката и към всеки, които се за-
нимава с наука. Има още много да се 
работи и това, че въпреки големите 
числа, които тук показвам ние все още 
сме малка част от промяната.

Споделяйте знанието и четете!

(и продължават надолу)

http://kupinauka.com
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Предстои да споделя с вас някол-
ко доста добре направени (спо-
ред мен) видеа, посветени на 

различни научни проекти, осъществе-
ни в България. Първото е свързано със 
замърсяването на река Огоста с арсен.
Замърсяване на р. Огоста с арсен: 
връзка на биогеохимичните процеси 
в почвите на заливната тераса с дина-
миката на речната система (ASCOR)

Българо-швейцарска програма за 
научен обмен (BSRP-Bulgarian-Swiss 
Research Programme).

Всички видеа: http://nauka.bg/tag/
bulgarian-swiss/

Наука

ВИДЕО: Замърсяване на река 
Огоста с Арсен

Всички клипове: nauka.bg/tag/Bulgarian-swiss/. Петър Теодосиев
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Г-н Димитров, Вие сте посвети-
ли огромна част от научните си 
изследвания на различни про-

блеми на астрофизиката, специали-
зирали сте в Дубна, Русия, световен 
център, който се слави с натрупа-
ния опит, научна компетентност от 
страна на учените си; публикували 
сте най-вече в чужбина, и то, в ре-
номирани научни издания. Бихте 
ли разказали на нашите читатели 
за ключовите моменти, събития и 
личности, които са белязали науч-
ното Ви развитие? Как сте се насо-
чили към този клон на физиката?
Най-важното за насочване към оп-
ределена професия е стремежът към 
красота, който всеки човек би могъл 
да изпита. За мен лично желанието да 
се занимавам с физика се появи още 
през ученическите ми години, дока-
то бях в 10-11 клас. Колкото и да из-
глежда странно, бих могъл да сравня 
момента на избора на професия с пър-

вото влюбване. И не толкова дори на-
пътствията на учени и колеги, колко-
то това чувство на стремеж към нещо 
красиво и хармонично е това, което 
крепи учения в неговия творчески 
път. Не случайно употребявам думата 
„красиво”, защото по своя замисъл и 
проявления, Вселената, физическите 
закони и явления са много красиви и 
хармонични. 
В чисто конкретен професионален 
план, дължа много на двама мои „учи-
тели”, ако мога така да ги нарека – еди-
ният е проф. Сава Манов (1943-2005) 

Наука

Интервю с Богдан Димитров, 
асистент в Института по ядрени 
изследвания, БАН

Автор: Невяна Рогожерова
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– известен български специалист в 
областта на теорията на гравитацион-
ните взаимодействия, завършил свое-
то образование в Германия. Именно 
проф. Манов ме въведе в науката за 
гравитационните взаимодействия и 
ми даваше първите напътствия. 
Що се отнася до втория мой „учител”, 
тук  има една съществена особеност, 
която е характерна за съвременното 
информационно общество, и според 
мен тази тенденция ще се изявява в 
пълна сила в бъдеще, имам предвид 
не спрямо мен, а въобще. За втори 
„учител” аз лично считам проф. Сергей 
Копейкин, руски учен на работа в уни-
верситет в САЩ. Особеното в случая е, 
че специалист като проф. Копейкин аз 
срещнах не в Обединения Институт за 
Ядрени Изследвания в град Дубна, Ру-
сия, където бях на работа 17 години, 

а се запознах с неговите публикации 
и новите му подходи, които е изгра-
дил благодарение на съвременните 
електронни технологии – Интернет, 
електронен достъп до списания, кни-
ги и т.н. Разбира се, след „електронно-
то запознанство” последва и среща в 
Москва. И именно това е интересното, 
което ни дават информационните тех-
нологии - възможността за общуване с 
учени от цял свят. Поради това и днес 
всеки учен чувства, че интелектуално 
принадлежи към един отворен свят, 
и това е от важно значение, бих казал 
дори и с оглед на това да се постигне 
една „демократична” основа в наука-
та. Имам предвид, когато всеки учен 
в научно отношение не е подчинен 
на непосредствените си началници, а 
може да чуе мнението на учени по цял 
свят, благодарение на електронните 
средства за комуникация. 
 Би било интересно на читателите 
да узнаят с какво се занимава астро-
физиката и какви са съвременните 
тенденции в тази наука, както и кои 
са основните и най-интересни сфе-
ри на приложение? Те имат ли ин-
тердисциплинарен характер? 

Астрофизиката се занимава с инте-
ресни неща, а именно - какви закони 
управляват нашата Вселена, как фи-
зическите закони, които ние тук из-
следваме и прилагаме на Земята и 
в нашето ежедневие, се проявяват в 
Космоса, този Космос, който може да 
бъде отдалечен на милиони светлин-
ни години от нас. Интересните обек-
ти, които изследва съвременната ас-
трофизика са черни дупки, Галактики, 
различни звезди и много, много дру-
ги. Описанието на всички тези обекти 

Обединен институт за ядрени изследвания 
- Дубна, Русия
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е много сложно, и изисква прилагане-
то на методите на много науки – не 
само физика, но и химия, компютърни 
технологии и сложна математика.  
Така че, напълно правилна е тезата, че 
съвременната астрофизика е интер-
дисциплинарна наука. За тази интер-
дисциплинарност може много да се 
пише. 
Но тук има нещо важно, което преди 
години ме удивяваше много. Отново, 
неоценима помощ да разбера тази 
тенденция ми оказаха трудовете на 
проф. Копейкин. Става въпрос за това, 
че в представите на много хора, осо-
бено на тези от по-възрастното поко-
ление, астрофизиката, гравитацията, 
са нещо далечно, „неземно”, което ние 
изучаваме просто заради задоволява-
не на нашето любопитство. И разбира 
се, тъй като  тези науки не са непосред-
ствено свързани с нашето ежедневие 
(както много хора погрешно смятат), 
то на тях може да им се придаде „вто-
ростепенно” значение. За съжаление, 
такава една «научна идеология» се 
оказва удобен повод за орязване на 
финансирането на фундаменталните 
науки, тъй като в представите на мно-

го непросветени хора (особено от уп-
равляващи политически структури), 
финансиране на фундаменталната на-
ука е чиста загуба на пари, тъй като не 
води до нищо „практическо”. Отново, 
напълно погрешно схващане, което 
тотално се опровергава от съвремен-
ното развитие на физиката, и в част-
ност именно астрофизиката и гра-
витационната физика опровергават 
такива разбирания. А истината е, че 
фундаменталната физика и астрофи-
зика вървят ръка за ръка с приложна-
та физика. Последното означава, че за 
разрешаването на чисто практически 
проблеми на съвременните астрофи-
зични експерименти, „абстрактните”, 
фундаментални проблеми и подходи 
трябва да вървят ръка за ръка с чис-
то приложните. Нещо повече, именно 
приложните проблеми дават начало-
то на много фундаментални подходи. 
Като правило, всяка нова свръхпреци-
зионна апаратура, която се използва 
в съвременните астрофизични експе-
рименти, отначало като проблем се 
поставя на теоретично ниво, където 
се прилагат фундаментални подходи 
от съвременната теоретична и дори 
математическа физика.  
Например, човечеството винаги се 
е стремяло  да проникне  колкото се 
може по-навътре в Космоса, в смисъл 
да „надзърне” в дълбините на нео-
бятния Космос, като за целта  учени-
те трябва да изобретяват изключи-
телно съвършени технологии, които 
направо поразяват и най-смелото въ-
ображение. Ще спомена един пример 
– съвременните лазерни технологии 
позволяват да се установяват измене-
ния в разстоянието между два спътни-
ка на околоземна орбита и на разстоя-

Института по ядрени изследвания, БАН
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ние помежду им 240 км, с точност до… 
1 микрон! – а това е размерът на кръв-
ната клетка, неимоверно малко число 
(една милионна част от метъра), на 
фона на огромното число – 240 хиляди 
метра! Подобно, в бъдещия мащабен 
космически експеримент LISA  (Ла-
зерна Интерферометрична Космиче-
ска Антена) разстоянието между три 
спътника (на орбита в пространството 
на Слънчевата Система) на разстояние 
помежду им 5 милиона километра, се 
измерва с относителна точност  10 на 
степен минус 28! Наистина, чудовищ-
на точност, която ние не можем дори 
да осъзнаем и да осмислим сериозно, 
но това е необходимо с оглед  детек-
тирането на гравитационни вълни, 
идващи от Черни дупки и други много 
отдалечени обекти. А такова нищож-
но изменение на разстоянието между 
спътниците е свързано именно с тези 
гравитационни вълни, тъй като те де-
формират пространство-времето, кое-
то и води до изменение на разстояни-
ята. 
Друг пример, също  свързан с аб-
страктната за много хора теория на 
гравитацията, но вече приложена към 
пространството около нашата Земя -  
през 2009 година чрез известния кос-
мически експеримент GRACE експери-
ментално се  установява  важен факт 
– топенето на ледените блокове на 
Северния полюс, което води до посте-
пенно повишаване на нивото на Све-
товния океан - факт, който е от жиз-
нено значение за съществуванието 
на нашата цивилизация. И това става 
възможно, когато свръхпрецизионна 
апаратура успява да регистрира мно-
го, изключително слаби изменения на 
земното гравитационно поле, поради 

топенето на полярните ледове.  А по-
следното, в чисто теоретичен план, е 
директно потвърждение на Айнщай-
новата теория на гравитацията. Тук 
трябва да се признае, че експеримен-
тът хвърли едно предизвикателство 
на теорията – в съвременните тео-
ретични подходи на гравитационна-
та физика, гравитационното поле се 
приема за стационарно, т.е. неизменя-
що се с времето. Но се оказва, че то не 
само че не е стационарно, но и се мени 
много бурно и бързо, като това личи 
недвусмислено от компютърните си-
мулации на учени от Германия.
Навярно  най-красноречиво  съчетава-
нето на фундаменталните и приложни 
подходи се проявява,  когато човечест-
вото иска да „надзърне” в необятния 
Космос. Но за да се осъществи това,  
съвременната апаратура трябва да е 
в състояние да отчита прецизионни 
отклонения на светлинните лъчи (ид-
ващи от далечни обекти като квазари, 
Черни дупки, Галактики и др.). Целта е 
разбираема – колкото се може повече 
светлинни кванти да попаднат в де-
текторите на фотони. На по–прецизи-
онно ниво, обаче, тези отклонения се 
обуславят от действието на гравита-
ционното поле, което се формира око-
ло всички космически обекти – и да-
лечни, и близки.  По същество, именно 
тази необходимост залага основите 
на съвременната теория на разпрос-
транение на светлинни и електромаг-
нитни сигнали в гравитационно поле, 
която се появява и получава силно 
развитие след 1988 година, и се разви-
ва за първи път от представители на 
известни руски научни школи в Мос-
ква и Санкт-Петербург.    
С други думи, изследвайки това, което 
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на пръв поглед ни се струва неземно, 
отвлечено и нереално, ние всъщност, 
може би и в началото без да осъзнава-
ме това, работим върху решаването на 
чисто практически проблеми, които 
са директно свързани с нашето еже-
дневие. 
 
Кои са, според Вас, предизвикател-
ствата пред астрофизиката и как 
очаквате тя да се развие в бъдеще? 
Най-сериозното предизвикателство 
навярно не е пред астрофизиката, а е 
свързано със сериозното „преустрой-
ство” на нашето мислене и възпри-
емане на астрофизическите явления. 
И както вече споменах, нашето ми-
слене трябва да е такова, че да въз-
приема „невидимите”, на пръв поглед 
загадъчни и откъснати от живота яв-
ления,  като нещо видимо и необходи-
мо за съществуванието ни. 
Както е написано и в Библията – „ви-
димото ще стане невидимо, а невиди-
мото – видимо”.  А това е така и защо-
то познанията и възможностите на 
човека са ограничени  и той  не вина-
ги може да определя правилно това, 
което е стойностно и важно в приро-
дата. Ако не беше така, човечеството 
нямаше така безогледно да унищожа-
ва природата на своята планета, както 
това се доказва от топенето на ледо-
вете на Северния полюс на Земята. 
Така че, ако науката спомогне и за пре-
образуването на нашата духовна същ-
ност, така както Библията го изисква 
– това би било най-голямото „предиз-
викателство” и пред нас.

Имат ли по-младите учени в Бъл-
гария интерес към тази научна об-
ласт? От какви познания те се нуж-

даят, за да могат да са ефективни и 
същевременно мотивирани? Може-
те ли да съпоставите мотивацията 
на младите изследователи у нас с 
тези в Русия и на други места по све-
та? 
 
Сложно е да се отговори дали по-мла-
дите учени в България имат интерес 
към тези нови научни области. От 
една страна, както вече се спомена, 
съвременното информационно обще-
ство предлага богати възможности за 
запознанство с върховите световни 
научни постижения. Но от друга стра-
на, това не е достатъчно. Защото само 
запознаването е първата стъпка, а за 
да се изучат новите подходи, трябва 
систематизация, овладяване на слож-
ни подходи и на огромна по обем и 
сложна по структура научна инфор-
мация – с други думи, трябва умело и 
професионално научно ръководство. А 
когато на ключови позиции в науката 
се намират хора от други поколения, 
които по съвсем различен начин са 
израствали в научната кариера в пре-
дишните, социалистически времена, 
и по друг начин гледат на науката, то 
става ясно че всичко много се услож-
нява. Все пак, може да се каже, че ин-
терес към астрономията в България 
има у доста млади хора, да се надява-
ме, че този интерес ще им помогне да 
се приобщят и към съвременните об-
ласти от астрофизиката. 
Що се отнася до съпоставяне на моти-
вацията на младите изследователи в 
Русия и в България, ако тази мотива-
ция идва от непосредствения интерес 
към Космоса, астрофизиката – тогава 
тази мотивация е сходна. Има обаче 
и съществена разлика – Русия като 

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

24 Българска наукаМарт 2017

голяма страна с традиции в науката 
притежава научни школи, които имат 
изградени традиции,  доказани пости-
жения в науката и добре изградена 
система от научни контакти със за-
падния научен свят, основно от немал-
ко представители на руските научни 
школи, които през последните 20-25 
години са заминали на работа в запад-
ни научни центрове и университети. 
И трябва да се признае, че много от 
тези специалисти, изградили се като 
такива в миналите времена в бившия 
Съветски съюз, понастоящем заемат 
водещи позиции в американските и 
европейски научни центрове. Така че, 
младите изследователи в Русия биха 
били силно „подпомогнати”, в сравне-
ние с тези в България, независимо, че 
и в Русия понастоящем руската наука 
изпитва кризисни ситуации.  
А младите изследователи в западните 
страни – безспорно, те са в най-при-
вилегированата ситуация, тъй като 
имат компетентни ръководители, до-
бро финансиране на техните проекти, 
възможности за контакти с учени по 
цял свят, участие в конференции по 
света. И руските учени участват в кон-
ференции, но трябва да се признае – 
за тях зад всяко едно участие се крие 
една истинска и много трудна борба 
за финансиране от фондации, от гран-
тове, от правителството и т.н.  Което 
на западните учени е подсигурено, 
поне в по-голяма степен, в сравнение 
с руските учени. 

С какви изследвания се занимавате 
в момента?  

Моите научни изследвания в момента 
са свързани с приложението на теория 

на гравитацията в някои практичес-
ки дейности. Както беше споменато, 
за близо 20 години станаха наистина 
революционни промени в науката и 
теория на гравитацията се превърна 
от абстрактна наука в почти инженер-
на наука. В сериозните научни списа-
ния вече се срещат статии, озаглавени 
„Обща теория на относителността и 
съвременните технологии”. Науката 
за гравитацията вече се прилага на-
всякъде – и в геодезията, където през 
последните години възникна нова, 
интердисциплинарна област – рела-
тивистка геодезия, и в радиоастроно-
мията, и в лазерната локация на Лу-
ната  (колкото и да звучи невероятно, 
но понастоящем точността на измер-
ването на разстоянието между Земя-
та и Луната е само...2-4 милиметра, а 
се поставя и задачата за достигане на 
точност по-малка (!) от 1 милиметър),  
и в лазерната локация на спътници, и 
в т.нар. VLBI – интерферометрия със 
свръхдълга база – система от много 
радителескопи по цялото земно къл-
бо, които формират тази „свръхдълга 
база”. Понастоящем всеки сериозен 
обзор в най-авторитетните списания, 
свързан с радиотелескопи и VLBI (Very 
Large Baseline Interferometry) непре-
менно засяга и ефектите на гравита-
ционното поле. Преди 20 години оба-
че не е имало такива тенденции.  
Моите конкретни научни изследва-
ния са свързани с теорията на т.нар. 
Глобална Система на Позициониране, 
известна повече с английското си на-
именование – GPS (Global Positioning 
System). GPS – това са съвременните 
технологии, без които е невъзможен 
нашият живот понастоящем – и нави-
гацията на самолети, превозни сред-
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ства, GPS и GPRS вече се инсталират на 
почти всеки мобилен телефон. 
Но за много хора е неизвестно, че GPS 
в съвременната си форма се основа-
ва също на специалната и обща тео-
рия на относителността (която всъщ-
ност е теория на гравитационното 
поле), тъй като точната локализация 
от спътници на даден наземен обект 
зависи от обмена на сигнали между 
спътника и наземните станции и/или 
съответните GPS устройства. А също 
така, най-същественият елемент на 
точната локация на наземни обекти е 
синхронизацията на часовниците на 
наземните станции и на спътниците. 
Всъщност, това не са обикновени ча-
совници, а атомни часовници, осно-
вани на свръхфини атомни преходи, 
които имат много точно определено 
времетраене. И тук се проявява особе-
но ярко ефектът на интердисципли-
нарността – гравитационната физика 
върви ръка за ръка с метеорологията, 
атомната физика, геодезията, сеизмо-
логията. 
А при разпространението на сигнали 
трябва да се отчита земното грави-
тационно поле, което може да пре-
дизвиква забавяне на сигнала. Става 
въпрос за забавяне на сигнал от поря-
дъка на наносекунди и пикосекунди 
(и дори по-малки). Наносекундата е 
много малко число – една хилядо-ми-
лионна част от секундата, на всеки чо-
век това би се сторило ужасно малко 
число, но за теорията на GPS-сигна-
лите това съвсем не е така. Грешка от 
десетки наносекунди в показанията 
на наземни атомни часовници и атом-
ни часовници на спътници може да 
доведе до грешка в позиционирането 
(локализацията) на наземни обекти 

от порядъка на 100 метра. А това вече 
не е точно позициониране и може да 
доведе дори до неприятни последици 
– представете си че GPS-навигатора ви 
укаже да завиете с колата си по ули-
ца, която е на повече от 100 метра от 
тази, по която всъщност вашата кола 
трябва да върви. 
Конкретната ми научна дейност през 
последната година е свързана със съз-
даването на математически модели 
за разпространение на сигнали меж-
ду два спътника, като се отчита елип-
тичността (образно казано – „сплес-
натостта” на елиптичната орбита) на 
спътника. С други думи, моето изслед-
ване е свързано със синхронизацията 
на часовниците между два спътника 
– отново, еднакви показания между 
часовниците на два спътника не може 
да има, тъй като дори тези часовни-
ци да са атомни (а понастоящем има 
вече и ядрени часовници), те изпит-
ват силното влияние на гравитацион-
ното поле. В случая, изследването на 
процеса на синхронизация между ча-
совници на два спътника (а не между 
часовниците на спътник и на назем-
на станция) се обуславя от една нова 
тенденция в спътниковите техноло-
гии, която НАСА би искала да устано-
ви – всеки спътник да бъде автономна 
единица, комуникираща само с други-
те спътници на орбита в продължение 
поне на 6 месеца. Понятието «авто-
номност» в случая означава,  че даде-
ният спътник в продължение на тези 6 
месеца не трябва да получава никакви 
команди от наземни  станции. По таки-
ва теоретични модели вече се работи 
от няколко години, като в разработки-
те участват учени от такива известни 
университети като Калифорнийския 
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Технологически Институт  (Caltech) в 
САЩ, а също и отделни руски учени от 
МГУ (Московския Държавен Универ-
ситет). Досегашните модели, в преоб-
ладаващата си част публикувани след 
„разсекретяването” на GPS-теорията 
след 2000-та година, бяха изградени 
на обмена на сигнали между спътник 
и наземна станция. 
В перспектива, предвиждам разработ-
ването на много други подходи, като 
например отчитането на неравномер-
ното въртене на Земята върху процеса 
на генерация на потенциала на земно-
то гравитационно поле. Завършил съм 
също и теоретично изследване, посве-
тено на приложението на един по-нес-

тандартен подход, свързан с  Принци-
па на Еквивалентност в Обща Теория 
на Относителността (ОТО)  в теорията 
на разпространението на GPS-сигна-
ли. Приложението на такъв подход ще 
докаже тезата, че най-абстрактните 
подходи биха могли да имат практи-
чески приложения. Изразено по друг 
начин, колкото и даден научен подход 
да изглежда абстрактно-теоретичен и 
необозрим и неразбираем, ако подхо-
дът е правилен, той неминуемо ще на-
мери своето конкретно приложение. В 
голяма степен, това е логиката на съ-
временната фундаментална наука.     
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Изложбата е инициатива към 
Младежкия инженерен форум 
„Аз, инженерът“, който се ор-

ганизира за четвърта поредна година 
от Интер Експо Център и фондация 
„Мечти в действие“. Тази година фору-
мът ще се проведе на 06 април 2017 г 
от 10:00 до 17:00 часа, а темата е “Ин-
женерство в действие”.
Целта на изложбата е да представи 
потенциала за развитието на инова-
тивни технологични компании, млади 
предприемачи и изобретатели в Бъл-
гария. Добрите примери и послания 
на инженерите, които са избрали да 
останат и да се развиват тук, са дока-
зателство за това и важен мотиватор 
за сегашните и бъдещите поколения.
Между 20 март и 3 април, ще можете да 
се запознаете отблизо с над 40 млади 
вдъхновители – университетски пре-
подаватели, предприемачи, авиацион-
ни инженери, математици, химици, 
студенти и президенти на компании, 

техните каузи и начини да променят 
света от България.
Инициативата е подкрепена от 
Melexis, със съдействието на ABB, 
AURUBIS, Behr-Hella Thermocontrol, 
Multivac, Sensata Technologies, Special 
Events Group, VMWARE.
За повече информация и безброй ин-
тересни интервюта с млади българ-
ски инженери: https://iengineer.bg/

Наука

От 20 март на моста на НДК 
стартира пътуващата изложба „За 
инженерството в България“

https://iengineer.bg/

Списание  “Българска наука”, брой 96 (2017г.)
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Финансовата награда възлиза 
на 5000 евро и се предоставя 
от фондация L’Oréal с подкре-

пата на ЮНЕСКО и Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охридски“

Жените учени в България ще разпо-
лагат с още 30 дни, за да се включат 
в надпреварата за 3 стипендии от по 
5000 евро. Срокът за участие в Нацио-
налната стипендиантска програма „За 
жените в науката“ бе удължен до 30 
април 2017 г., поради високия заявен 
интерес и постъпили молби за удъл-
жаване. 

Стипендиите по програмата „За жени-
те в науката” се отпускат всяка година 
от 2011 насам с цел да подпомогнат 
изследователската работа на младите 
жени учени в България и като стимул 
за тях да продължат своята научна 
кариера. В стипендиантската програ-

ма за 2016 – 2017 г. могат да участват 
дами учени от цяла България. Важно 
условие е те да бъдат на възраст до 35 
години, да са докторанти или вече да 
са защитили докторска степен, да се 
занимават с изследвания в сферата на 

Наука

„За жените в науката“: срокът за 
кандидатстване се удължава до 
30 април 

www.zajenitevnaukata.bg
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естествените науки и да разработят 
авторски научен проект.

Подробна информация за конкурса 
е достъпна на официалния сайт на 
програмата: www.zajenitevnaukata.
bg. Кандидатките могат да изпратят 
своите документи за участие по елек-
тронен път на: 
stanislava.nishkova@mfa.bg, или по по-
щата до Националната комисия за 

ЮНЕСКО в България.
Официални партньори на Национал-
ната стипендиантска програма „За 
жените в науката“ за седма поредна 
година в България са Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, На-
ционалната комисия за ЮНЕСКО в 
България и L‘Oréal България. Медиен 
партньор на инициативата е сп. „Бъл-
гарска наука“.
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Eлате на единствения по рода си фес-
тивал на науката в България, за да 
откриете чудесата на света, в който 
живеем. www.sofiasciencefestival.bg

Наука

Софийски фестивал на науката 
11 до 14 май 2017 година в София Тех Парк
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Калоян Косев (Кало) е уеб раз-
работчик и координатор на IT 
проекти в DevLabs. Част е от 

международната студентска органи-
зация AIESEC, където заедно с екип 
обучители води лекции на теми, свър-
зани с ефективно създаване на мрежи 

от социални контакти и изграждане 
на млади лидери.

По време на следването си като сту-
дент е класиран последователно с два 
от неговите проекти на 2-ро и 1-во 
място на прегледа на студентската 

Наука

Kaлоян Косев: Любовта към 
предприемачеството ми носи 
надежда и мотивация!
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научна дейност в Икономически уни-
верситет – Варна. Спечелва стипендия 
от Фондация Америка за България за 
„Лятната предприемаческа програма“ 
и заедно с други 30 български студен-
ти учи предприемачество в Ню Йорк, 
Бостън и Сан Франциско. Говорим с 
него за проекта му Easier English, кой-
то позволява на различни хора да учат 
безплатно английски език: 

К а К  с е  р о д и  и д е я т а  з а  п р о е К т а 
E a s i E r  E n g l i s h  и  К а К в о  в с ъ щ -
н о с т  п р е д с т а в л я в а  т о й ?

Когато реших да кандидатствам за 
„Лятната предприемаческа програма“ 
на Фондация Америка за България ос-
ъзнах, че нивото ми на английски език 
е малко притеснително. Платените 
курсове в образователните центрове 
във Варна бяха с космически цени и за-

това реших да се самообучавам на ан-
глийски с безплатни ресурси онлайн. 
Веднага открих проблем – ресурсите 
за английска граматика онлайн бяха 
със съмнително авторство, сайтовете 
– неподдържани и необновявани, ня-
маше място, където всичко да е струк-
турирано, подредено и обяснено на 
роден, български език.

Един ден се озовах в една стая със сту-
дентка – учителка по английски език 
и още един енергичен приятел. Спо-
делих им идеята. Харесаха я и почти 
веднага започнахме работа. След 2 
месеца труд стартирахме уеб сайта. 
EasierEnglish.BG е проект с уроци и 
упражнения за английската грамати-
ка, насочени към всички начинаещи 
и средно напреднали в обучението си. 
При този проект всичко е структури-
рано, подредено и обяснено на роден, 

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

33Българска наукаМарт 2017

български език. Стъпка по стъпка съз-
даваме среда за всички, които са дос-
татъчно самомотивирани да научат 
английски, безплатно.

а К о  т р я б в а  д а  с и  г о в о р и м  в 
ц и ф р и ,  К а К ъ в  е  м а щ а б ъ т  н а 
п р о е К т а ?

Към момента имаме 41 безплатни уро-
ка и сме покрили една голяма част от 
английската граматика. Към голяма 
част от уроците имаме и упражнения. 
Продължаваме да работим, като фоку-
сът ни е поетапно да публикуваме до-
пълнителни уроци и да изготвим уп-
ражнение към всеки един от тях. Към 
екипа се включиха и 15+ доброволци, 
които допринесоха с уроци, с редак-
ция, с аудио към уроците, а дори и с 
илюстрации към примерите на някои 
уроци.

Над 11 000 българи ежемесечно учат 
английски език при нас, като през 
някои от месеците посещенията сти-
гат дори до 30 000. Друго любопитно 
е, че ако разглеждаме посетители-
те ни по градове, Лондон се нарежда 
на четвърто място. Явно българите в 
Обединеното кралство учат активно 
английски. Анализирайки посещени-
ята ни от последната година (2016), 
българи, нуждаещи се от подобряване 
на нивото си на английски език, има в 
САЩ, Германия, Русия, Испания…, има-
ме посетители от почти всяка точка 
на света.

Това допълнително мотивира хора-
та, с които работя, да продължават да 
споделят безплатно знания. Скоро ще 
покрием всички основни теми от ан-

глийската граматика!

К а т о  е д и н  в е ч е  у с п е ш н о  р е -
а л и з и р а н  м л а д  ч о в е К ,  К а К в и 
с а  т в о и т е  с ъ в е т и  К ъ м  х о р а т а , 
К о и т о  т е п ъ р в а  щ е  н а п р а в я т 
с в о я  п р о ф е с и о н а л е н  с т а р т ?

Бих посъветвал няколко неща, които 
според мен са ключови и поне на мен 
ми помогнаха доста в различни ситуа-
ции и в различни етапи от моя профе-
сионален път: Стартирайте днес! След 
една година от този момент, единстве-
ното, за което може да съжалявате, е 
че не сте стартирали днес.

Споделяйте знания! Дори да имате 
ограничен арсенал от неща, които 
можете да споделите, особено в стар-
та на кариерата си - старайте се да го 
правите. Стремете се към това. Хората 
(и обществото като цяло) ценят много 
споделянето на знания. Това е основ-
ният двигател в част от обществата, в 
които членувам - AIESEC, Асоциация 
на българските лидери и предприе-
мачи, и в компанията, в която работя 
- DevLabs.

Споделянето на знания за мен е осно-
вополагаща ценност за развитието на 
едно микро-общество. Представете си, 
ако всеки от вашите facebook прияте-
ли в края на всяка седмица ви споделя 
какво е научил, какво го е впечатлило 
или какво е осъзнал. Представете си, 
ако от всеки един научавате по нещо 
конструктивно, всяка седмица. Колко 
полезно и интересно би било такова 
приятелство!

Включете се в кауза, която ви допада! 

http://kupinauka.com
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Така ще спечелите бонус опит, допъл-
нителни запознанства и ще сте част 
от активната част от обществото. Как-
во по-хубаво от това за един устремен 
професионален старт!?ю

К о й  е  н а й - ц е н н и я т  у р о К ,  К о й -
т о  с и  н а у ч и л ?

Не мога да преценя кой е най-ценни-
ят, но един от топ 10 е винаги да бъ-
деш подготвен. Подготовката преди 
важна среща или презентация много 
често предопределя как ще се разви-
ят нещата. В много голям процент от 
случаите, поне при мен, в процеса на 
подготовка предопределям 90% от 
това, как ще се развие дадена среща 
или дискусия. 
В професионален план се стремя да се 
подготвям предварително за конкрет-
ни проекти или технологични предиз-
викателства. Това винаги е оставяло 
добри впечатления у хората, с които 
работя. Ако тепърва стартирате про-

фесионална кариера, може да натру-
пате добро количество бонус точки по 
този начин. Да речем сте стажант и сте 
станал част от екип, който ще реали-
зира технологичен проект. Ако бях на 
ваше място, щях да потърся:

• кои са лидерите, които работят с 
тази технология. Бих ги последвал 
в twitter, бих се абонирал за техни 
публикации по мейл;

• статии със съвети при работа с по-
добна технология, ресурси и ана-
лизи какви са лимитите на техно-
логията;

• добре познати проблеми на техно-
логията и най-често срещани греш-
ки.

Подготовката определено е нещо, кое-
то може да ви постави в добра свет-
лина и да ви отличи от другите, ако 
е нужно да се доказвате. А в ранните 
дни на кариерното развитие - обикно-
вено това е ключово.

http://kupinauka.com
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а К о  н я К о й  и с К а  д а  п о м о г н е  с 
р а з в и т и е т о  н а  п р о е К т а  E a s i E r 
E n g l i s h ,  К а К  м о ж е  д а  г о  н а -
п р а в и ?

Има няколко начина:

Като сподели идеята! По-голяма част 
от хората ни откриват чрез Google, 
търсейки уроци или случайно чрез 
Facebook. Нямаме бюджет за марке-
тинг и разчитаме на промотирането 
„от уста на уста”. Това не е най-успеш-
ният начин да достигнем до всички 
българи, но вярвам, че е най-устойчи-
вият.

Като сподели знание! Ако се чувства 
достатъчно уверен в уменията си по 
английски език - защо не и да се вклю-
чи с някой урок. Нека ми пише!

К а К в о  т и  н о с и  л ю б о в т а  К ъ м  п р е д п р и е м а ч е с т в о т о ?

Любовта към предприемачеството ми носи надежда и мотивация.

Надежда, че предприемачеството е ключът към това българите да са по-успеш-
ни и по-щастливи.

Мотивация, когато виждам че проект, който съм създал или в който участвам - 
реално помага на други хора.

http://kupinauka.com
http://uspelite.bg/Kaloyan-kosev-lyubovta-kam-predpriemachestvoto-mi-nosi-nadejda-i-motivatsiya-1
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Драги читатели, във века на ин-
тернета, когато само с някол-
ко кликвания можете да дос-

тигнете до нужната ви информация, 
не виждам смисъл да ви отегчавам с 
фактология. Желанието ми е да бъда 
повече описателен и илюстративен 
по темата, която ще засегна. А имен-
но – какво е палеоботаника? Всички 
са чували за науката палеонтология 
и всички я свързват мигновено със 
скелети на динозаври. Лично аз като 
палеоботаник, изпитвам известна 
ревност към колегите палеозоолози, 
които са „превзели” или „обсебили” 

публичното значение на думата па-
леонтология. Всъщност тази думичка 
означава наука, която изследва следи-
те от изчезнали организми, съществу-
вали през изминали епохи, периоди 
и ери. А организмите – съществували 
и съществуващи, могат да се поделят 
главно на две групи: тези, които сами 
си приготвят храната (учените ги на-
ричат автотрофи) и тези, които се 
хранят наготово (хетеротрофи). Към 
първите спадат растенията, които из-
ползват слънчевата светлинна енер-
гия и с нейна помощ свързват водата 
с въглероден диоксид и така си дос-

Палеоботаника 

Що е палеоботаника и има ли тя 
почва у нас

Автор: доц. Владимир Бозуков

Списание  “Българска наука”, брой 96 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Фиг. 1. Седиментация.
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тавят въглехидрати, необходими за 
развитието им. Водата растенията я 
поемат чрез корените си, а въглерод-
ния диоксид, който е съставна част 
на въздуха, който дишаме (най-вече, 
който издишаме) те си доставят чрез 
микроотвори в листата – т.нар. устица.  
Към втората група спадат животните 
– растителноядните, които си наба-
вят въглехидрати и други хранителни 
вещества синтезирани от растенията 
или хищниците, които изяждат хране-
щите се с растения или каквато им по-
падне плът. А има и такива животни, 
като плъховете, прасетата и потомци-
те на Homo sapiens (много опасна ком-
пания :) ), които ядат всичко – и рас-
тителна и животинска храна. И двете 
споменати по-горе групи организми 
оставят следи от своето съществува-
не през милионите години еволюция 
на Земята. Полеозоологията изучава 
останките от животни, а палеоботани-
ката – останките от растения. Двете 
науки се явяват дялове на палеонто-
логията.

Тъй като растенията стоят в основата 
на хранителната верига, от тяхното 
присъствие и обилие зависи в голяма 
степен и наличието и разнообрази-
ето на животните. Да не забравим да 
споменем и още едно велико дело на 
растенията в лицето на водораслите в 
световния океан в началото на живота 
на нашата планета. Именно чрез про-
цеса фотосинтеза те са поели голяма 
част от въглеродния диоксид от пър-
вичната атмосфера и са я наситили с 
кислород. Така са дали възможност на 
животинските организми да засилят 
своя метаболизъм, оттук развитие и 
еволюция. Сигурно съм пристрастен в 
моето отношение към растенията, но 
смятам, че незаслужено палеоботани-
ката се пренебрегва от общественото 
мнение, за сметка на палеозоология-
та. А може би това е и по вина на са-
мите палеоботаници, които не раз-
криват интересните си находки пред 
широкия кръг от любознателни хора. 
Затова с тези редове ще се опитам да 
поправя нещата. :)

Клонка от туя Клонка от туя
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Много автори оприличават седимент-
ните скали като книга за историята 
на Земята, а пластовете от тези скали 
като нейни страници, на които са за-
писани етапите в развитието ѝ, вклю-
чително и тези на живота на нашата 
планета. (Същото може да се каже и за 
пластовете полярен лед, които са за-
печатвали следи от различни събития, 
протичали бързо или бавно в течение 
на хилядите години на натрупването 
му.) Именно седиментните скали са 
консервантът, който съхранява следи-
те от живите организми през времето. 
Следват няколко думи за образуване-
то на тези скали. Ако не бяха непрекъс-
натите тектонски и сеизмични проце-
си, които са причина за формирането 
на планинските вериги и разнообраз-
ния релеф на сушата, отдавна повърх-
ността на Земята да е придобила рав-
нинна форма. Под силата на земната 

гравитация, продукти на ерозията на 
скалите непрекъснато се свличат от 
по-високите към по-ниските участъ-
ци от релефа. При транспорта си тези 
продукти търпят промени. Колкото е 
по-дълъг той, толкова частиците ста-
ват по-фини. Носен от вятъра или во-
дата, този материал се спира и утаява 
в понижения на релефа (Фиг. 1), които 
най-често се оказват запълнени с вода 
басейни – езера, блата, стари речни 
ръкави, лагуни. Растителният мате-
риал, който по някакъв начин попада 
в тези басейни, също се утаява и съ-
ответно бива покрит от нов фин ска-
лен материал. С течение на времето и 
голямото налягане, което се получа-
ва при натрупване на тонове утаени 
слоеве, протичат физични и химични 
процеси, които превръщат седимен-
тите в скала от седиментен тип. Други 
начини на формиране на седиментни 
скали са възможни при вулканични 
изригвания, когато изхвърлената във 

Част от лист на 
папур 

Клонка от японски 
кедър

Съцветие от кестен
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въздуха вулканична пепел се отложи 
на земната повърхност или когато във 
водния басейн продукти от жизнена-
та дейност на живи организми (най-
често кремъчни водорасли) се утаяват 
на дъното му. Разбира се, възможни са 
и най-различни преходни варианти 
между посочените по-горе процеси. 

Тези скали запазват милиони години 
информацията, която ние използва-
ме сега. За съжаление, до нас достига 
само част от нея – обикновено се за-
пазват най-устойчивите части на ор-
ганизмите или просто отпечатъци от 
самите организми, части от тях или от 
тяхната дейност. Конкретно за расте-
нията, те много рядко може да се за-
пазят цели, но всяка една част от тях 
може да бъде запазена при конкретни 
форми на седиментация (или утаява-
не, казано на чист български език). В 
това число: дървесина, смола, листа, 
цветове, плодове или части от тях, се-
мена, шишарки и дори полен (цветен 
прашец) и спори. Под каква форма 
могат да се запазят отделните части? 
Тук ще направя още едно уточнение, 
че палеоботаниката се поделя според 
големината на изследваните расти-
телни обекти на микропалеоботани-
ка, която изследва фосилните спори 
и полен и макропалеоботаника, която 
изследва останалите от изброените 
вече растителни части. При микропа-
леоботаниката се използва спорово-
поленовият анализ, за който е нужен 
микроскоп (светлинен или електро-
нен), а макроостанките се изследват 

Листа от кестен, берхемия и иглички от бор

Родомиртофилум във вулканогенни 
седименти

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

40 Българска наукаМарт 2017

предимно с невъоръжено око или с 
лупа, но понякога също се прибягва 
и до микроскоп, когато е нужно да се 
определя фосилна дървесина или за-
пазил се фосилен листен епидермис. 
Тъй като аз съм специалист по макро-
фосили, ще се опитам да ви запозная 
по-отблизо с тях. Фосилните спори и 
полен обаче, са също много интересни 
обекти за изследване, и те носят поня-
кога липсващата информация, която 
макрофосилите не могат да доставят. 
Например, при седиментацията е мно-
го трудно да се запазят тревисти расте-
ния, които са разпространени навътре 
в сушата, но техният полен или спори 
(съответно при семенни или спорови 
растения) се разпространяват от вя-
търа на големи разстояния и така по-
падат в подходящите за запазването 
им седименти. Обратно – при лаврови-
те растения поленът е с твърде тънка 
обвивка и поради това не може да се 
запази във фосилно състояние, за раз-
лика от листата им, които са предим-
но със здрава „кожеста” структура и се 
„отпечатват” лесно. Затова най-добри 
резултати се постигат разбира се, при 
комбинирането на тези две направле-
ния в палеоботаниката.

Но да се върна към макрофосилите и 
как те се образуват. От структурния 
състав на седиментните скали – по-
груб (песъчлив) или по-фин (глинест) 
зависи достъпът на кислорода от въз-
духа до растителните останки. Този 
газ е силен окислител и при неговото 
наличие в порьозните скали се стига 
до пълно разлагане на растителните 
тъкани. По този начин те постепенно 
изчезват – изтляват, а се запазва един-
ствено техният отпечатък, във фор-
мата на микропукнатина в скалата. 
Получава се нещо като гипсова отлив-
ка. Колкото е по-фин седиментният 
материал, толкова по-фин е релефът 
на тези отпечатъци. Когато седимент-
ните частици са микроскопични, има 
възможност и съответен метод, с кой-
то може да се наблюдава каква е била 
структурата на епидермиса на листата 
на клетъчно ниво. Особено важно тук е 
устройството на устицата, което носи 
много информация за точното опре-
деляне на фосилния вид. Когато седи-
ментите са глинести, те не пропускат 
газове и течности, така в безкисло-
родна среда растителните останки се 
овъгляват. По такъв начин се запазва 
и отпечатъкът на растителната част, и 
овъглената ѝ тъкан. По същата „техно-
логия” са се образували и въглищните 
залежи, когато огромни количества от 
сухоземен растителен материал е по-
гребван и остава без достъп до кисло-
род. Петролът е образуван при същи-
те условия, но при него разликата е в 
първоначалния органичен материал – 
при него се погребва планктон, а не су-
хоземни растения. Затова въглищата 
и петрола ги наричат фосилни горива. 
При стволовете на дървесните видове 
се среща и още един начин на запазва-
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не. Вероятно сте чували за вкаменени 
дървета или дори гори. Те се образу-
ват, когато цели дънери попаднат в 
подходящи седименти и минерали от 
тях (най-често силиций) заместят ор-
ганичните вещества от структурата 
на дървесината. Така структурата се 
запазва непокътната в течение на ми-
лиони години и днес, след приготвяне 
на свръх тънки срезове от вкаменена-
та дървесина и изследването им под 
микроскоп, може да се определи от 
кой род е било дървото и дори от кой 
фосилен вид. 
Разбрахме какво е палеоботаника. Но 
за какво ни е тя? За съжаление много 
от политиците ни задават този въ-
прос с подтекст, че науката трябва да 
бъде свързана единствено с практи-
ката. Според тях единствено научната 
дейност, на която трябва да се обръща 
внимание и трябва да се финансира е 
тази, свързана с производството. Явно 
на тях им е чуждо всякакво желание за 
знание извън правенето на пари. Но 
човекът се различава от животните 
точно по това, че е любознателен и си 
задава въпроси като: Кой съм? Откъде 
идвам? Накъде отивам? Каква е исто-
рията на света преди мен и какво е бъ-

дещето на този свят? 
Свойството на човека да мисли, да на-
блюдава природата около себе си и да 
я анализира, да използва за добро или 
за лошо натрупаните знания, го пра-
ви различен и уникален на фона на 
всички живи организми на планетата 
ни. Разбира се и сред хората има инди-
види, за които смисълът на живота е 
единствено да се множат и ако може 
това да е съпроводено с повече и по-
силна музика, но всяко правило си има 
изключения. Та, думата ни е за: какво 
ни носи палеоботаниката? За човекът, 
който се интересува от заобикалящия 
го свят, палеоботаниката може да му 
предложи знание за разнообразието 
на растителните видове в далечното 
минало, как е протекла еволюцията 
на растенията, как е протекла еволю-
цията на растителните съобщества, 
информация за произхода на отделни 
видове и миграцията им във времето 
и пространството. Чрез палеоботани-
ката с голяма точност може да възста-
новим и палеоклимата по времето на 
погребването на растителните части, 
открити от нас палеоботаниците след 
милиони години. Това става възмож-
но като определяме рецентни анало-
зи на фосилните видове и установя-
ваме при какви климатични условия 
са разпространени днес тези аналози. 
Така може да докажем, че преди око-
ло 35 млн. години, на територията на 
Родопите е царял тропичен климат и 
са расли палми на сушата, а в край-
брежните зони на топлото палеоген-
ско море са се развивали коралови 
рифове. Възможно е от това и някой 
да не се впечатли, но съм сигурен, че у 
повечето хора ще се появи интерес да 
научат още нещо за тези праистори-Флороносни седименти
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чески времена и още, как са се разви-
ли събитията до днес. Чрез палеобота-
ничните данни могат също така да се 
възстановят и палеоекологичните ус-
ловия. Отново посредством рецентни-
те аналози на фосилните видове може 
да се представи релефът в околността 
на седиментния басейн, наличието 
на езера, блата или лагуни, гори или 
степи. Друго, с което може да помогне 
палеоботаниката е датирането на се-
диментите, в които са открити расти-
телни фосили. След като се установи 
възрастта на даден фосилен вид или 
цяла фосилна растителна формация, 
може да се твърди, че ако той/тя се от-
крие някъде в друг географски район, 
седиментите от новото находище ще 
са със същата възраст.  Палеоботани-
ката с палеозоологията са в основите 
на биостартиграфската наука, която 
определя относителната възраст на 

скалите, изграждащи земната кора.
И накрая на тази тема, няколко думи 
за емоциите, които предизвиква у мен 
работата ми като палеоботаник. Сре-
щата с многомилионното минало ви-
наги носи тръпката на откривателя. 
Тя е същата, като при палеозоолога, 
археолога или историка, попаднал на 
ценна реликва. Чувството, че нещо 
ново и непознато, непипнато от чо-
вешка ръка стои и чака някой да го от-
крие, не дава мира на изследователя в 
мен. Природата ни дава възможности 
да я разберем, да проникнем в същ-
ността ѝ, да разкрием вечните проце-
си в нея. Пример за това са фосилите 
и в частност растителните останки. Да 
не се възползваме от тази възможност 
е според мен, твърде високомерно. А 
високомерието на човека се наказва 
рано или късно от тази същата приро-
да. Нека да използваме всяка възмож-
ност, която ни се отдава! 
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Според историците пътешест-
вията на Марко Поло продъл-
жават 24 години и изминатият 

път достига 24 140 km. Излюпените 
на Дуранкулак индийски  шаварчета 
(Acrocephalus agricola) не отлитат в 
топлите страни на Африка както по-
вечето птици от българската фауна, 
а през есента се насочват на север, за-
обикалят Черно и Азовско морета и 
пристигат в Индия. Това установиха 
български учени от Института по би-
оразнообразие и екосистеми изслед-
вания.
Благодарение на изследвания на д-р 
Михаела Илиева и професор Павел 
Зехтинджиев вече можем да просле-
дим не само къде се намира една кон-
кретна птичка с размер 2 пъти по-ма-
лък от врабче, но и да възстановим 
историята и еволюцията на а този 
вид от последния ледников период до 
днес. Този научен подход в биология-
та се нарича реконструкция на коло-
низацията или с други думи как са се 
формирали съвременните ареали на 
птиците за последните 10 000 години.

Биология 

Индийското шаварче от 
Дуранкулак ежегодно следва 
стъпките на Марко Поло

Проф. д-р Павел Зехтинджиев 
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Индийското шаварче е уникален вид 
птица в българската фауна. Името му 
идва от факта, че този вид не отлита в 
Африка през зимата, а предприема не-
обичайно пътуване до далечна Индия 
преодолявайки за кратко време над 
7000 километра.

Как е установена посоката на мигра-
ция при този вид птици?
Д-р Михаела Илиева и проф. Павел 
Зехтинджиев провели експерименти 
в специално конструирани клетки, 
с които първи показват наличието 
на генетична програма в излюпени-
те край Дуранкулак първогодишни 
индийски шаварчета предсказвай-
ки уникалната еволюция на този вид 
птици.
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 Какво означава това? Проведените 
генетични изследвания разкриват ис-
торическите корени на това уникал-
но еволюционно решение. От анализ 
на няколко митохондриални гена и 
микросателитни маркери на ядрения 
геном са установени степента на отда-
леченост на популациите населяващи 
територията от Казахстан до Бълга-
рия. Това позволи на тези изследова-
тели да проследят как обмена на гени 
между тези популации на практика 
оформя съвременната картина на раз-
пространение довела до появата на 
вида в България.

В България видът е в Червената кни-
га, защото едва няколко десетки двой-
ки обитават бреговете на перлите на 
приморска Добруджа, езерата Дуран-
кулак и Шабла.

Проследяването на колонизацията на 
Европа от този вид обаче позволява да 
се отбележи, че вида е извън опасност 
от изчезване като подържа достатъ-
чен обмен на гени чрез ежегодна ими-
грация на индивиди от основните за 
вида територии. Изследвания позво-
ляват да се направи модел на процеса.
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Индийско шаварче снабдено с ло-
гер от 0,7 грама за проследяване на 
миграциония път

Чрез най-съвременна техника през 
2016 година нашите орнитолози съв-
местно с чешки колеги успяха да про-
следят птиците от този вид. Устрой-
ства наречени лайтлогери с общо 
тегло под 1 грам бяха поставени на 
индийски шаварчета гнездящи в Ду-
ранкулак. Резултатите от изследва-
нето ще бъдат публикувани в автори-
тетни научни списания, но още сега се 
потвърждават постигнатите от тези 
изследвания изводи за произхода и 
значението на след ледниковите про-
цеси при формирането на съвремен-
ната орнитофауна на България. 
Уникалният пример на индийските 

шаварчета развили единствена по 
рода си адаптация при колонизацията 
на Европа ще разкрие на учените и как 
еволюцията формира нови адаптации 
и нови видове сред птиците.
Този вид от нашата фауна можете да 
видите всяко лято, между май и юли 
в крайбрежните тръстики на езера-
та Дуранкулак и Шабла. Индийски-
те шаварчета привличат ежегодно 
любители на птици от цяла Европа, 
а орнитолозите от Института по би-
оразнообразие и екосистемни изслед-
вания са получили признанието на  
водещите специалисти в международ-
ната изследователска общност.

Подробно за научните факти на това 
изследване можете да прочетете в 
следните публикации:
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1) Zehtindjiev P., Ilieva M., Hansson 
B., Oparina O., Oparin M., Bensch S. 
(2011) Population genetic structure in 
the paddyfield warbler (Acrocephalus 
agricola Jerd.). Current Zoology 57(1), 
63-71. ISSN: 1674-5507.
2) Zehtindjiev P., Ilieva M., Åkesson 
S. (2010) Autumn orientation behaviour 
of  paddyfield warblers, Acrocephalus 
agricola, from a recently expanded 
breeding range on the western Black Sea 

coast. Behavioural Processes 85, 167–
171
3) Zehtindjiev P., Ilieva M., 
Križanauskienė A., Oparina O., Oparin 
M., Bensch S. (2009) Occurrence 
of haemosporidian parasites in the 
Paddyfield Warbler, Acrocephalus 
agricola (Passeriformes, Sylviidae). Acta 
Parasitologica 54(4): 295–300; DOI: 
10.2478/s11686-009-0052-0
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Кашалотите са най-големите 
живи същества със зъби и явно 
“говорят” помежду си. За да се 

разшифроват съобщенията им, учени-
те свободно се гмуркат с тях.

Преди десет години, Fabrice Schnöller 
е инженер, който работи по системи 
за проследяване на акули. После, през 

2007 г., заминава на екскурзия с пла-
ване до остров Мавриций, където се 
случило нещо, което променя хода на 
живота му.

Приближавайки брега с лодката си, от 
водата започнали да изригват гигант-
ски кули от пара. Една по една коло-
ните се затваряли, докато не заобико-

Биология 

Хората, които се гмуркат с китове, 
които могат да ги изядат живи

Превод: Гергана Димитрова, Източник: BBC
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Кашалотите често се движат близо едни до други (Credit: Tony Wu/naturepl.com)
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лили лодката. Любопитен да проучи 
източника на този странен феномен в 
океана, Schnöller грабнал водолазния 
си екип и камера и се гмурнал.
Докато се   гмуркал под кораба, ушите 
на Schnöller били бомбардирани от 
нещо, което звучало като подводни 
експлозии, и колкото по-надълбоко 
плувал, толкова по-силно ставало. В 
началото се притеснявал, че лодката е 
получила механична повреда. Но след 
като пообиколил, той започнал да усе-
ща, че не е сам.

Поглеждайки надолу, Schnöller зам-
ръзнал. От тъмнината куп гигантски 
тъмни монолитни фигури се насочва-
ли директно към него. Това били гру-
па кашалоти, устремяващи се към по-
върхността.

С наближаването им звуците се усил-
вали, докато не проникнали в плътта 
му като рентгенови лъчи. Schnöller 

усетил топлите вибрации, преминава-
щи през скелета му.

Китовете го заобикаляли, гледали го 
с големите си немигащи очи. С повече 
от 18 метра дължина и тегло около 56 
000 кг, той изглеждал напълно незна-
чителен пред тях. Но вместо да погъл-
нат безпомощния Schnöller на една 
хапка, китовете видимо били силно 
заинтригувани.

След като го сканирали, ритмичната 
структурата на техните звуци започ-
нала да се променя. По-късно Schnöller 
осъзнал, че това са моделите, които 
според нас кашалотите използват, за 
да общуват и да изпращат информа-
ция. Изглежда китовете му говорели.

Те останали два часа, като се въртели, 
гледали и го окъпвали със звуци, пре-
ди да изчезнат отново в дълбините. 
Schnöller бил очарован.

Кашалот се издига от дълбините на океана (Credit: Fred Buyle)

http://kupinauka.com


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

50 Българска наукаМарт 2017

“Във Франция казваме, че виждате 
душата на човек през очите му”, казва 
той. “С кашалотите наистина усещате 
връзка, която е напълно различна от 
другите животни. Когато се гмуркате 
с голяма риба като акула, няма нищо, 
но когато един кашалот гледа право 
към вас, може да го усетите как мисли 
и ви анализира, и не знаете кой кого 
преценя.”
Китовете проявили любопитство към 
Schnöller. “Можех веднага да видя, че 
всички бяха много заинтересовани от 
моя фотоапарат”, казва той. “Един от 
тях щеше да го вземе в уста, а аз тряб-
ваше да отида да си го прибера. Този 
вид екстремно любопитство е нещо, 
което обикновено се очаква само от 
хората. Но това, което исках да разбе-
ра, е дали поведението им беше прос-
то любопитство, или имаше нещо по-
вече?”
Дали китовете наистина са се опитва-
ли да комуникират с Schnöller? За да 

разбере това, през 2009 г. той започ-
ва нов проект, наречен DareWin, за да 
разбере комуникацията на  кашалоти-
те на по-дълбоко ниво, отколкото ко-
гато и да било.

Има само 20-тина учени в целия свят, 
изучаващи кашалотите, които са из-
ключително срамежливи и неуло-
вими, така че напредъкът е бавен. 
Schnöller има за цел да ускори нещата, 
като събира най-голямата по рода си 
база данни на вокализации и поведен-
чески видеоклипове на кашалоти.

Неговата крайна цел е първо да деко-
дира информацията, съдържаща се в 
цъкането на китовете, а след това да 
конструира ново цъкане, което да из-
прати на китовете. Но това би изис-
квало да отиде някъде, където никой 
не е ходил преди: свободно гмуркане 
и смесване с тези животни. 
Вокализацията на кашалотите отдав-

Кашалотите са по-шумни от това (Credit: Jid Webb/Alamy)
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на очарова учените основно поради 
една причина. Те са почти невъобра-
зимо шумни.

Докато нормална човешка реч се про-
вежда между 60 и 65 децибела (dB), 
цъканията на кашалота, описани като 
такива, защото ги чуваме като “так-
так-так”, могат да достигнат до 235 
dB. За сравнение, силен рок концерт 
е около 115 dB, а звукът на реактивен 
двигател е около 140 dB. Много прос-
то, кашалотите са най-шумните жи-
вотни на планетата.

Техните цъкания са толкова силни, че 
китовете могат спокойно да предават 
информация на други на стотици ки-
лометри разстояние, през целия оке-
ан. Един звук от 180 dB е достатъчен, 
за да предизвика драстична смърт на 
клетките в ушите ви, а най-мощните 
цъкания на кашалота не само ще ви 
оглушат: с вибрацията си те могат да 

разкъсат крехкото човешко тяло на 
парчета.

Китовете са развили тези удивително 
мощни вокализации с цел да се спра-
вят с необикновения си начин на жи-
вот.
Кашалотите се движат из открития 
океан, но обикновено се събират в 
дълбоки каньони, за да се социализи-
рат, чифтосват и да намират източни-
ци на храна, които други хищници не 
могат да достигнат. Те се гмуркат до 3 
километра под повърхността на океа-
на, на лов за риба и гигантски калма-
ри.

Кашалотът открива плячката си чрез 
изпращане на ехолокация от цъкания 
от предната част на носа си и слуша 
ехото, което отеква в мастна торбичка 
под устата. Това му позволява да набе-
лежи един калмар от стотици метри 
разстояние.

Кашалот носи къс от голям калмар (Credit: Tony Wu/naturepl.com)
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“Кашалотите прекарват по-голямата 
част от живота си на тъмно, защото 
ловуват в част на океана, където не 
достига светлина”, казва Фред Байл, 
подводен фотограф и оператор с 
DareWin. “Те използват тези цъкания 
като визуален инструмент, за да видят 
и анализират какво става около тях. 
Те възприемат света чрез звук.”

Но както използват цъканията като 
форма на сонар, някои учени смятат, 
че китовете също ги използват за пре-
даване на информация помежду си. 

Кашалотите понякога произвеждат 
специални цъкания, наречени “кода”. 
Когато се забавят и гледат на компю-
тър, тези цъкания разкриват почти 
безкрайно подробни слоеве. Всяко 
цъкане съдържа серия от преплетени 
по-малки цъкания, и поредица от още 

по-малки цъкания в рамките на тези, 
и така нататък.

Интервалите от време в рамките на 
тези цъкания са от порядъка на ми-
лисекунди, но кашалотите могат да ги 
възпроизвеждат точно. Те също могат 
да направят точна преработка, реор-
ганизиране на модела на цъканията 
в рамките на едно цъкане, и след това 
да го изпратят на съсед, и всичко това 
в рамките на части от секундата.

Това е ниво на контрол, което липсва 
при хората. Нашите гласове варират 
постоянно по ниво на звук и честота, 
така че една и съща дума, казана два 
пъти, никога да не е точно същата.

“Човешката реч е построена от отдел-
ни звуци, наречени фонеми”, казва 
Schnöller. “Когато говорим, ние го пра-

Калмарът заема голяма част от менюто на кашалота (Credit: Alex Mustard/na-
turepl.com)
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вим по времева скала, като „Аз”, „гово-
ря”, „с”, „теб”. Това е аналогово. Общу-
ването на кашалота е дигитално. Те 
предават тънък звук с цялата инфор-
мация, съдържаща се  вътре в него, а 
след това могат да я модулират, малко 
като начина, по който работи интер-
нет.”

Предизвикателството е да се декоди-
рат цъканията. “Искаме да опитаме 
да получим достъп до информацията 
в тези цъкания и да опитаме да по-
кажем, че тези животни имат сложен 
език”, казва Schnöller.
Една от причините Schnöller, а и други, 
да са убедени, че кашалотите прите-
жават сложен език е, че те имат разви-
ти мозъци. 

Кашалотите имат най-голям мозък 
от всички живи животни. С размер от 

8000 кубически сантиметра, той е над 
пет пъти по-голям по обем от нашия 
(с относително незначителните 1300 
кубически сантиметра).

Нещо повече, техните неврологич-
ни процеси са много по-затвърдени в 
еволюционната история. Човешкият 
мозък се е променял значително през 
последните милион години, и големи-
те мозъци в момента ги имаме от око-
ло 200 000 години. За разлика от това, 
текущият размер на мозъка на каша-
лота се е променил малко от този на 
неговите предци китоподобни, които 
са еволюирали преди 55 милиона го-
дини.

В допълнение, кортексът на кашало-
та съдържа неврони, наречени врете-
новидни клетки. Тези продълговати 
структури са открити при хората и 

Доста неща се случват зад очите на кашалота (Credit: Fred Buyle)
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само при шепа други видове. Смята се, 
че те дават възможност за бърза ко-
муникация между отдалечени райо-
ни на мозъка, както и ни позволяват 
да чувстваме любов, да обработваме 
емоции, да си взаимодействаме соци-
ално и да чувстваме съчувствие към 
другите.

Всичко това загатва, че кашалотите 
са доста умели мислители. Въпреки 
това, събирането на данни за поведе-
нието им е дълга, усърдна, а понякога 
и опасна работа.

Като начало, намирането на кашалоти 
не е лесно. Те прекарват голяма част 
от времето си, бродейки на хиляди 
метри под повърхността на океана 
в търсене на храна. Те също лесно се 
плашат и избягват подводници, под-
водни роботи и хора с водолазна еки-
пировка.

Но те излизат на повърхността да ди-
шат и да се социализират.

„Те се събират в първите 15 метра под 
повърхността и там ние се опитваме 
да ги изучаваме, защото това е мяс-
тото, където те изглежда “говорят” 
помежду си”, казва Байл. „Опитваме се 
да заснемем и запишем звуците, кои-
то издават, за да можем да определим 
кои китове в групата изпращат цъ-
кания насочени конкретно един към 
друг.”
Това е трудна работа. „Трябва да се оп-
итвате да се интегрирате в голяма гру-
па китове”, казва Байл. „Ето защо ние 
се гмуркаме свободно, защото това 
не е нападателно или заплашително. 
Тихо е и ни позволява да се движим 
по-добре във водата и да разпалим 
любопитството на животните.”

Гмуркачите могат да задържат дъха си в продължение на минути. 
(Credit: Fred Buyle)
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Като опитни гмуркачи, а в случая на  
Байл и бивш състезател, членовете на 
екипа DareWin могат да задържат дъха 
си в продължение на седем минути в 
даден момент. Те прекарват по девет 
часа или повече под водата всеки ден, 
записвайки животните в триизмерно 
видео и HD аудио.

Но колко достъп ще получат, до голя-
ма степен зависи от китовете.

„Да се опитваш да се доближиш до 
диво животно наистина не става, за-
щото те просто отплуват далеч от теб”, 
казва Байл. „Ние винаги оставяме ки-
товете да ни открият и да решат дали 
искат среща, защото тогава знаем, че 
искат да си взаимодействаме. Поня-
кога лодката ни оставя на 400 метра 
от китовете и ние просто чакаме там, 
понякога в продължение на един час, 
в средата на нищото.”

Често китовете не са заинтересова-
ни. „Понякога те минават на 15м и те 
виждат, но просто продължават да си 
плуват”, смее се Байл. „Същото е като 
при нас, има часове на деня, когато сте 
у дома и не искате да ви притесняват. 
Когато са в режим на хранене, те се 
потапят, излизат и се потапят отново 
в продължение на часове. Те си имат 
работа за вършене и са напълно фоку-
сирани върху това.”

Дори когато китовете са благосклон-
ни, да си в средата на стадо животни, 
500 пъти по-тежки и 10 пъти по-голе-
ми, си има някои рискове.

За щастие, да бъдеш изяден, не е един 
от рисковете.

“Интересното при тях е, че те се хра-
нят с половин тон риба и калмари все-
ки ден, а зъбите им са дълги 18 см, но в 
момента, в който се озовете във вода-

Екипът трябва да си носи и записващи устройства (Credit: Fred Buyle)
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та с тях, вие сте сигурни, че те изобщо 
не се интересуват от вас като потенци-
ална храна”, казва Байл. „Вместо това, 
те са много наясно с пространството 
във водата. Те сякаш са в състояние 
да разберат, че ние сме сравнително 
безполезни в тяхната среда, и полагат 
специални грижи да ви пуснат сред 
тяхната група, без да се блъснат или 
да ви наранят.”

“Възрастните са невероятно осъзна-
ти за собствения си размер, така че те 
понякога може да дойдат на сантиме-
три от теб, а ти дори да не почувстваш 
движението на водата”, казва Schnöller. 
„Но младите китовете не познават 
пространството си, така че трябва да 
бъдете внимателни.”

Едно игриво удряне с опашката от 
младеж, може да бъде фатално, и все-
ки, който плува рамо до рамо с тях, 
рискува да бъде случайно задушен.

Нещо повече, техните силни звуци са 
проблем.

“Енергията от най-малките цъкания 
е толкова силна, че може да го почув-
ствате като  изтръпване през тялото 
си”, казва Schnöller.

В един инцидент от 2011 г., едно малко 
започнало да блъска Schnöller с носа 
си. Той вдигнал ръка, за да отмести 
внимателно кита, и усетил внезапна 
пареща болка през ръката. Това била 
силата на цъкането, идващо от малко-
то, а ръката му била парализирана в 
продължение на няколко часа.

Но някои моменти си заслужават тези 
рискове.

“Най-невероятното преживяване 
беше, когато влязох във водата и там 
имаше женска, току-що родила преди 
минути”, казва Байл. „Имаше голямо 

Предизвикателството ще бъде да се декодиратзвуците на китовете
 (Credit: Simone Brandt/Alamy)
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стадо от повече от 30 кита и предвид 
факта, че когато едно животно ражда, 
е в най-уязвимото си състояние, аз се 
отдръпвах. Но вместо това, те ме въве-
доха в тяхната група и майката бутна 
малкото новородено кашалотче към 
мен. Изглежда разбираха какъв съм и 

че не съм заплаха.”
“Досега най-добрата връзка, която сме 
установили с тях, е чрез игра”, казва 
Schnöller. „Те не идват само, за да се 
взират в теб. Ако не правите нищо, 
след пет минути си заминават. Но ако 
направите нещо закачливо, остават. 

Екипът на DAREWIN се изправя лице в лице с кашалотите (Credit: Fred Buyle)

Кашалотите са силно социални животни 
(Credit: Tony Wu/naturepl.com)
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Те обичат това.”
Schnöller се надява един ден да раз-
берем част от смисъла зад цъкания-
та на кашалота. Въпреки че знаем ос-
новната структура на човешкия език 
– например, че думите могат да бъдат 
сглобени в изречения – нямаме пред-
става как са изградени цъканията на 
кашалота.
До този момент Глотин може да раз-
гледа едно цъкане и да каже дали ки-
тът е мъжки или женски и да получи 
представа за размера на животното.
Нещо повече, в едно изследване, пуб-
ликувано през януари 2016 г., учени, 
изучаващи цъкания на различни ста-
да от кашалоти, открили признаци на 
различни диалекти или дори акценти. 
„Цъканията имат ритмична структу-
ра”, казва Глотин. „Всеки импулс на цъ-
кания идва с определен ритъм и този 
ритъм е уникален за стадото китове-
те.”

Всичко това е обещаващо. Независи-

мо от това, нашето разбиране за цъ-
канията на кашалотите остава прими-
тивно, тъй като начинът, по който те 
възприемат и усещат света, е напълно 
различен.
“Хората имат много бедна представа 
за високо-честотна и високо-интен-
зивна акустика, защото ние не живеем 
в този вид светове”, казва Глотин. „На-
шият звуков диапазон е 100Hz-20kHz, 
с децибели около 40 dB. И това е всич-
ко. Кашалотите могат да обработват 
акустична информация от 5 kHz-50 
kHz, с около 200 dB. Техният свят е ба-
зиран на звука.”

Китовете дори може да използват 
звук, за да се “докосват” един друг. 
”Ние вярваме, че като стадо, те се га-
лят и докосват на кратки разстояния, 
използвайки акустика”, казва Глотин. 
„Те отделят много силни и тежки зву-
ци, които вибрират вътре в останали-
те като дълбока ласка, и това е начи-
нът, по който показват обич.”

Близостта с кашалотите има своите опасности
(Credit: Fred Buyle)
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“Техният език на тялото също е из-
ключително важен”, твърди Schnöller. 
Интригуващо е, че когато китовете 
изпращат кода цъкания, обикновено 
са с лице един към друг. „Ние изуча-
ваме тяхната поза и гледаме дали има 
ситуации, в които може да има диа-
лог, вместо един прост въпрос, и ако е 
така, какви звуци използват?”

Такова поведение се среща при къси 
разстояния, но тъй като звук пътува 
толкова добре под водата, непосред-
ственият свят на кашалота се прости-
ра на няколко километра. Ние, хората, 
обикновено говорим само с хора, кои-
то можем да видим – поне до преди 
изобретяването на телефона – но ка-
шалотите често общуват с китове тол-
кова далеч, че никога няма да влязат 
във физически контакт.

Всичко това може да изглежда доста 
извънземно. Ако комуникацията на 
кашалота е толкова дълбока, за раз-
лика от нашата, ще можем ли някога 
да я разберем?

“Ние не знаем дали задават същите 
въпроси и дали имат същите парадиг-
ми, които ние  имаме”, казва Глотин.

И все пак, има някои неща, които оче-
видно китовете просто трябва да об-
съждат. „Има … основна информация, 
която те трябва да споделят един с 
друг, като например структурата на 
тяхното общество, къде е храната, ка-
къв тип храна е, и дали има някаква 
опасност за малките им”, казва Глотин.

Въпреки че някои от тези неща може 

би са кодирани в езика на тялото, то 
поне ни дава отправна точка.

“От нивото на детайла в цъкането мо-
жем да се опитаме да установим дали 
китът търси калмари с точност, или 
дали има въпрос наум, като размера и 
качеството на калмара”, казва Глотин. 
„Сигурен съм, че в рамките на цъкани-
ята, в крайна сметка ще намерим сиг-
нали за това дали китовете са на лов 
или се социализират, като се потърси 
нивото на стрес в структурата на цъ-
кане.”

Все пак, дешифрирането на това какво 
представляват цъканията за другите 
кашалоти – да не говорим сами да съз-
даваме разбираеми цъкания – остава 
далечна мечта.

“Акустиката за тях е очите им”, казва 
Глотин. „Като си играят с честотите, 
нива на децибели и ритми, те съста-
вят сложни сцени за своите съседи. А 
ние все още не сме готови, според мен, 
да си представим какво може да се об-
рисува с тези звуци.”
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Книгата “Историята на едно на-
учно откритие” от Доп. член, 
ст.н.с. дбн Митко И. Димитров 

- Българската академия на науките и 
изкуствата (БАНИ) представлява ис-
крен и затрогващ разказ за открива-
нето на пластоцианиновия диморфи-
зъм, за хората, които направиха това 
откритие и въобще за атмосферата 
и начина на работа в институтите на 
БАН през края на миналия и начало-
то на настоящия век. Фотосинтезата 
е единствения най-важен и основен 
процес на Земята, в който се използ-
ва директно слънчевата енергия за 
фиксация на въглеродния диоксид и 
от там за синтеза на цялата биосфе-
ра. Този уникален процес се състои от 
две фази – първата е фазата на тила-
коидните реакции (известна и като 
“светлинна фаза”), защото протича в 
тилакоидните мембрани на граните 
на хлоропластите. Втората фаза е тази 
на въглеродните реакции, наречена 

още “тъмнинна фаза”, защото протича 
в отсъствие на светлина и тя се осъ-
ществява във вътрешното простран-
ство на хлоропластите (стромата). По 
време на светлинната фаза енергията 
на слънчевата светлина се улавя от 
хлорофила на пигмент-белтъчните 
антенни комплекси, пренася се в реак-
ционните центрове на фотосистема ІІ 
и фотосистема І, и се използва за син-
теза на високоенергийни съединения 
(АТФ) и на редукционен потенциал 
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(НАДФН). През тъмнинната фаза се 
извършва включването на въглерод-
ния диоксид от околната среда във ви-
сокомолекулни органични съедине-
ния (захари). Фазата на въглеродните 
реакции беше разгадана сравнително 
отдавана и за нейното откритие аме-
риканският биохимик Мелвин Калвин 
получи Нобелова награда по химия 
за 1961 г. Първата, светлинна част на 
фотосинтезата, въпреки епохалното 
откритие на механизма на окисле-
нието (“разцепването”) на водата и 
генерирането на молекулния атмос-
ферен кислород, и до днес остава не 
напълно изяснена. Квантите слънче-
ва светлина, попадайки върху хлоро-
филните молекули, се абсорбират от 
тях и това води до преминаването на 
електрони на по-високо енергетично 
ниво. Възбудените електрони се връ-
щат в основното си състояние, като 
преминават по каскада от междинни 
съединения-преносители (редокс-
системи), като отделената енергия за-
едно с паралелния поток на водород-
ни катиони се запазва под формата на 
макроергични молекули и редуциращ 
потенциал, които от своя страна се из-
ползват по време на тъмнинната фаза 
за биосинтеза на органични съедине-
ния.     
Една от ключовите молекули в каска-
дата за пренос на електрони от възбу-
дения хлорофил до крайния акцептор 
на електроните е пластоцианинът. 
Пластоцианинът представлява мед-
съдържащ сложен белтък, който функ-
ционира в тилакоидния лумен и из-
пълнява ролята на редокс-компонент 
във фотосинтетичната електронна 
верига непосредствено преди компле-
кса на Фотосистема І. Той присъства в 

някои видове цианобактерии, в много 
видове зелени водорасли и вероятно 
във всички висши растения, а струк-
турата и функцията му са добре изу-
чени. Затова и откритието, че пласто-
цианинът във висшите растения се 
явява в диморфна форма, беше в го-
ляма степен неочаквано и предизвика 
основателен интерес. Това откритие 
позволява да се обяснят редица факти 
и да се формулират нови хипотези за 
механизмите на светлинната фаза на 
фотосинтезата. Откриването на ди-
морфизма на пластоцианина е напра-
вено от автора на книгата Доп. член, 
ст.н.с. дбн Митко Димитров и неговия 
дългогодишен сътрудник и приятел 
Антоний Дончев. Само по себе си това 
откритие представлява един ориги-
нален принос в световната наука. 
В книгата на Доп. член, ст.н.с. дбн Ди-
митров последователно се проследява 
пътят на откриването на втората фор-
ма на пластоцианина (пластоцианин 
“б”, PCb) първоначално при тополата, 
а след това и при магданоза, тютюна, 
женската папрат и мъха. Особено мяс-
то заема и потвърждаването на факта, 
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че само при водните фотосинтезира-
щи организми - синьозелените и зе-
лени водорасли, пластоцианинът съ-
ществува в една форма. Това показва, 
че двете форми на този важен фото-
синтетичен белтък са се зародили при 
излизането на растенията на сушата, 
вероятно с цел да се обезпечи по-ак-
тивното протичане на фотосинтезата  
под въздействието на пряката слън-
чева светлина.
Трябва да се отбележи, че авторът не 
се задоволява само с анализа на кон-
кретните химични подходи в своята 
богата експериментална работа (из-
олиране, пречистване и секвениране 
на формите на PCb при различни по 
своята сложност и характеристика 
растителни видове), но той се опит-
ва да даде и едно логично обяснение 
на големия въпрос, който правомерно 
възниква – защо е необходимо на при-
родата да създаде още една молекула 
пластоцианинов белтък? На базата на 
литературни данни от съвременен-
ния транскриптомен и протеомен ана-
лиз при Arabidopsis thaliana (откритие 
на два отделни гена за всяка от двете 
форми и на техните мутантни форми), 
резултатите на Димитров могат да 
се интерпретират в подкрепа на иде-
ята, че появата на втората форма на 
пластоцианина има за цел обезпеча-
ването на нормалния пренос на елек-
трони от пластоцианина към първия 
акцепторен белтък на електрони от 
фотоситема І – белтъка PsaF, за кой-
то е известно, че е слаб окислител, т.е. 
трудно отнема електрони от редуци-
раната форма на пластоцианина.
В книгата на Доп. член, ст.н.с. дбн М. 
Димитров, обаче, не е описана само 
историята на едно научно откритие. С 

прекрасен стил и на достъпен език е 
описан животът на учените в секцията 
“Биофизика на белтъците” в Институ-
та по биофизика-БАН, което всъщност 
се отнася за всички учени, във всички 
лаборатории по света. Читателят ще 
стане съпричастен на многочасовите 
експерименти, на провалите и успехи-
те, на отчаянията и възторзите, които 
ни съпътстват в нашата работа на из-
следователи на живата природа и въ-
обще на всеотдайността, с която уче-
ните преследват научното откритие. 
В този смисъл книгата на Доп. член, 
ст.н.с. дбн М. Димитров надхвърля 
описанието на едно научно откритие 
и представлява легитимно свидетел-
ство за живота на учените и процеса 
на научните изследвания навсякъде 
по света. По тази причина тя ще пред-
ставлява интерес не само за тесните 
специалисти, които се занимават с 
белтъчна структура или фотосинтеза, 
но и за всички наши колеги и особено 
за по-младите от тях, които сега стъп-
ват на трудния, но и вълнуващ път на 
науката. 

29.11.2012

София
Чл. кор. проф. Георги Русев, дбн

Проф. д-р Евгени Ананиев
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Най-голямата луна на Сатурн 
– Титан, се слави с плътна ат-
мосфера, сложен климатичен 

цикъл и морета, оформени от вълни и 
приливни течения.
Тази атмосфера представлява плътен 
слой от оранжев смог, който обвива 
луната. Климатичният цикъл причи-
нява дъжд само веднъж на няколко 
стотин години. А моретата са пълни с 
течни въглеводороди под формата на 
метан и етан.
Това, както и потенциалът на Титан 
да поддържа екзотичен живот, на-
сърчава учените да мечтаят за по-до-
бро сондиране на луната. Въпреки че 
космическият кораб на НАСА Касини 
е прелитал покрай нея няколко пъти 
от 2004 г. насам и дори е спуснал сон-
дата Хюйгенс върху повърхността на 
Титан през януари 2005 г., учените не 
се задоволяват само с това.
Най-новата идея е да се изпрати под-
водница да изследва извънземни-
те морета на Титан. Проучването 
на мисията, с финансиране от NASA 

Innovative Advanced Concepts (NIAC), 
инициатива за проекти на учени, кои-
то мислят овъд стандартното, е в на-
чален стадий.

“Ние правим тези наистина напредна-
ли, почти научнофантастични проуч-
вания, които имат за цел да покажат 
какво би могло да е възможно в бъде-
ще”, казва програмният изпълнител 
на NIAC Джейсън Дерлет.

Космически науки

 Защо НАСА иска да изпрати 
подводница на Титан

Превод: Гергана Димитрова; Източник: NBC News

Списание  “Българска наука”, брой 96 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Интерпретацията на художник изобразява 
дизайн на подводница, която ще изследва 
океан на Титан – най-голямата луна на Сатурн. 
Credit: NASA
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А една подводница на Титан се вписва 
перфектно.
Свят подобен и все пак напълно чуд-
новат
От течния океан под повърхността 
на луната Европа до струйките течна 
вода на Енцелад, които се изстрелват 
над южния полюс на ледената луна, 
външната Слънчева система е богата 
на луни, които си плачат да бъдат про-
учени. Но Титан е твърде уникална, за 
да бъде подмината.
“Това е една странна и завладяваща 

система”, казва Джейсън Гудман, ас-
троном в Wheaton College, който не е 
пряко ангажиран в проучването на 
NIAC. “Много от нашите идеи за гео-
графия и океанография ще се обърнат 
с главата надолу, ако започнем да ми-
слим за материали, различни от вода-
та.”
Въпреки че учените имат модели за 
това как смятат, че тези процеси ра-
ботят на Земята – и как трябва да ра-
ботят на други планетарни тела, въз-
можността да изпитат тези модели на 

Радарна карта на северния полюс на Титан показва езерата и 
моретата, съставени от метан и етан. NASA / JPL-Caltech / ASI 
/ USGS
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Титан, където гравитацията на луна-
та и вискозитета на течностите е раз-
лична, може да помогне да разберем 
по-добре тези процеси на фундамен-
тално ниво.

 “Това е възможност да направим един 
експеримент с планетарни мащаби”, 
казва Ралф Лоренц, астроном в Уни-
верситета Джон Хопкинс и един от мо-
зъците зад изследването NIAC.
Да вземем ураганите. На Земята ин-
тензивността им се контролира от то-
плината в горните слоеве на океана и 
как тази топлината се предава към ат-
мосферата, докато бурята разбърква 
водата. Учените знаят, че Титан също 
има сложен цикъл на климата и че съ-
щият обмен между атмосферата и мо-
рето се случва и на при него.
Така че може би изучаването на урага-
ни, които се завихрят над мазните мо-
рета на Титан, ще помогне на учените 
да разберат по-добре тези сурови про-
цеси.

Чрез сравняване на двата свята, Гуд-
ман се надява, че ще започнем да 
разбераме как течност и земя си вза-
имодействат в цялата Вселена – реша-
ващо проучване в свят, който може да 
се окаже доминиран от все по-стран-
ни светове, различни от Земята, казва 
той.

Може ли да има живот?
Ето го и мъчителният въпрос: Дали 
сме сами?
“Има няколко аспекта около Титан, 
които правят изследването на луна-
та от астробиологична гледна точка 
много привлекателно”, казва Лоренц. 
“Това място е буквално наводнено с 
органичен материал: въглерод-, азот-
, а вероятно и кислород-съцържащи 
съединения. А ние сме изградени от 
тях.”
Лабораторни опити са показали, че 
ако учените смесят метан и азот – два-
та общи елеманта в атмосферата на 
Титан – и пуснат искра през сместа, 
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могат да пресъздадат същото кафяво 
вещество, което се вижда на Титан. 
След това, ако добавят вода към веще-
ството, се създават аминокиселини – 
градивните елементи на живота.

Но дали този краен етап се е случил на 
Титан? Възможно е. Въглеводородни-
те езера на Титан почиват на скала от 
воден лед, който се намира над океан 
от течна вода, отделно от морето от 
въглеводород на повърхността. В слу-
чай, че двете си взаимодействат, биха 
могли да формират живот. Лоренц 
мисли, че е възможно водата поняко-
га да достига до повърхността по съ-
щия начин, по който лавата изригва 
от вулкани на Земята. Той също смята, 
че масивни удари могат да отприщят 
достатъчно топлина, за да се стопи 
част от кората на луната, разкривайки 
течността отдолу.
 
Костенурка
Първият проект на екипа NIAC била 
подводница с форма на торпедо, коя-
то излиза на повърхността всеки път, 
когато е необходимо, за да комуники-
ра със Земята, да получи насоки или 
да изпрати данни. Но вторият проект, 
наречен “Titan Turtle” заради дизайна 
си, включва орбитален апарат, който 
може да предава информация, без да 
се налага да излиза на повърхността.
Но дори и с орбиталния комплекс, на-
земният контрол не може да бъде в по-
стоянна комуникация с костенурката, 
така че тя ще трябва да бъде най-вече 
автономна. “Не може да управлявате 
дистанционно превозното средство 
нагоре-надолу”, обяснява Лоренц. “Не 
може да го управлявате в реално вре-
ме, както можете с луноход.”

Вместо това, подводницата трябва да 
се движи надеждно и да усеща околна-
та среда около себе си, докато извърш-

ва определени задачи. Така че ще бъде 
автономна, подобно на марсоходите, 
които обикновено получават напът-
ствия от контролната мисия веднъж 
на ден.
Екипът все още трябва да уточни как 
костенурката ще стигне (сравнител-
но прост проблем при положение, че 
вече сме приземявали сонда на Титан) 
и да определи какви инструменти ще 
носи. Най-очевидните са тези, които 
ще измерват състава и температура-
та на езерата. Екипът няма търпение 
да види дали има слоеве, които не се 
смесват, като в Черно море. В същото 
време ще търси всички повърхностни 
и подземни течения, приливи, вятър и 
вълни.
Никоя подводница не е напълно за-
вършена без камера на мачтата. Кога-
то костенурка излиза на повърхност-

Концепция на художник за Titan Turtle. Credit: Steven 
Oleson, NASA
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та, тя ще заснема бреговата линия и 
ще търси плажове, скали и слоеве.
“Едно от най-интересните неща е, че 
в данните на Cassini виждаме доказа-
телства, че моретата са изсъхвали в 
миналото и след това са се напълнили 
пак”, казва Лоренц. Плувайки по про-
тежение на бреговата линия и с гмур-
кане дълбоко за анализ на морското 
дъно (където различни слоеве са се 
установявали един върху друг при 
различните цикли на климата) с робо-
тизираната си ръка, апаратът може да 
помогне да се обясни това мистериоз-
но минало.

Бъдеща перспектива за полет
През октомври дизайнът на мисията 
ще завърши втора заключителна фаза 
на програмата NIAC. Тогава мисиите 
може да се прехвърлят в рамките на 
НАСА или да получат външно финан-
сиране. Въпреки че Дерлет не е кал-
кулирал, за да види колко проекти са 
получили последващо финансиране, 
той е проследил общото финансира-
не: през последните пет години, се-
лектиран брой програми на NIAC са 
получили допълнително 200 милиона 
долара.
Лоренц и екипът му не са сигурни, че 
ще получат последващо финансиране 
от НАСА или от други инвеститори. 
“Това наистина е предизвикателна 
мисия”, казва Дерлет. “Така че мисля, 

че ще трябва да спечели своето място 
в сърцата и умовете на учените, пре-
ди да полети. Но това може и да стане, 
защото познанията, които можем да 
достигнем, са наистина удивителни.”
А Гудман вече е убеден, че проектът му 
има потенциала да постигне поставе-
ните цели и да произведе фантастич-
ни открития по време на пътуването.
“Смятам, че това е една от най-инте-
ресните идеи за проучване на външ-
ните планети, която се е случвала в 
последно време”, казва той. “Не трябва 
да се подценява степента, в която “да 
покараме малко подводница из Ти-
тан” ще улови вниманието на общест-
веността и наистина ще ни накара да 
мислим за това колко странно и оча-
рователно място в Слънчевата систе-
ма може да бъде тя.”
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НАСА току-що пуб-
ликува своя 
с о ф т у е р е н 

каталог за 2017-2018, в който са из-
броени многото приложения, кодо-
ви библиотеки и инструменти, които 
почти всеки може да изтегли и из-
ползва. Разбира се, повечето са доста 
тясно свързани със… знаете, изстрел-
ване на космически апарати и неща, 
които повечето хора не правят. Но ето 
няколко от тях, които могат да се ока-
жат полезни и за непрофесионалисти 
любопитковци.
Ако сте заинтересовани от някой соф-
туер, последвайте връзката; тя трябва 
да предостави рилийз или лиценз (ня-
кои неща са ограничени само за САЩ, 
например), контакт, който можете да 
натиснете за повече информация и 
понякога специален сайт за приложе-
нието или услугата.

Да летиш наоколо с поглед отгоре, в 
стил НАСА
Да речем, че изграждате безпилотен 

самолет (дрон) или сателит от нула-
та. И защо не? Може би бихте искали 
да започнете с Consultative Committee 
for Space Data Systems File Delivery 
Protocol, стандартен инструмент за 
получаване на големи файлове към и 
от космически кораб.
След като сте получили изображения-
та на земята, може да искате да ги пус-
нете през PixelLearn, която ви позво-
лява да настроите правила за пиксели 
и модели, като програмата автоматич-
но ще намери и категоризира неща 
като кратери, сгради и др. Ако това са 
луксозни мулти-спектрални изобра-
жения, помислете дали да не използ-

Космически науки

НАСА пусна голямо количество 
безплатен софтуер – ето какво 
трябва да изпробвате

Превод: Гергана Димитрова
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вате Lossless Hyper-/Multi-Spectral 
Data Compression Software, а JPL’s 
Stereo Vision Software Suite ще ви влезе 
в употреба, за да настроите стереоско-
пичните камери. Използвайте  Video 
Image Stabilization and Registration за 
стабилност при турбуленция.
Разбира се, вие ще сте подготвени за 
тази турбуленция с Cart3D, известен 
също като Automated Triangle Geometry 
Processing for Surface Modeling and 
Cartesian Grid Generation. Той помага 
за визуализиране на проблеми с флу-
идната динамика.
 

Когато дойде време „птичето” да се вър-
не на Земята, полезна ще е Autonomous 
Precision Landing Navigation System. Тя 
съчетава изображения от фотоапарат 
с карти от височина, използващи ме-
тоди “заимствани от крилатите раке-
ти в продължение на десетилетия”, 
въпреки че не се чува много за безо-
пасни приземявания на крилати раке-
ти.
Ако ще пускате няколко дрона или ня-
колко сателита, значи ви е необходи-
ма Formation Flying System for UAVs and 
Satellites; това е затворена комуника-
ционна архитектура, която позволява 
на голям брой превозни средства (от 
различни видове) да работят в тандем 
и да поддържат формация.

Проучване на планетите в стил НАСА
Но може би клоните повече към симу-
лиране и изследване на планетата и 
Слънчевата система. Не се тревожете, 
НАСА и там ви подкрепя.
Съществуват Global Reference 
Atmospheric Models за Земята, Марс, 
Венера и Нептун. И Титан, поради ня-
каква причина. Тези модели не са иг-
рачки, но могат да помогнат, ако пла-
нирате извънпланетна екскурзия и 
трябва да се знаят точните налягане и 
температура някъде. Венера вероятно 
не се е променила много през послед-
ното десетилетие или две, но тези на 
Земята са актуализирани до 2016 г., 
най-горещата година в историята.
За нещо малко по-практично, може 
да опитате NASA Forecast Model Webb, 
което извършва малко по-голяма 
част от работата вместо вас, или пък 
Worldview Satellite Imagery Browsing 
and Downloading Tool, което е начин 
да навигирате тоновете изображе-
ния на Земята, идващи от сателитите 
на НАСА. Ще получавате най-новите 
снимки 4 часа след като са заснети, 
което е чудесно.

HazPop е пълно приложение на iOS, 
което ви позволява да разглеждате не-
прекъснато актуализираща се светов-
на база данни на природни бедствия 
като пожари, бури и земетресения, и 
да комбинирате това с данни за насе-
лението, за да се определи броят на 
засегнатите, кръг от хора, които биха 
могли да дойдат на помощ и т.н.
Ако обичате теориите на конспираци-
ите и мислите, че може да докажете 
съществуването на Planet X, Nemesis, 
Черният рицар или всеки друг крип-
то-обект в Слънчевата система, напра-
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вете го със SNAP – “програма с висока 
прецизност, която може да моделира 
траекториите на планетите, Слънце-
то, и почти всеки естествен спътник 
в слънчевата система.” Вероятно не 
твърде лесна за научаване, все пак.

Назначаване и оценка в стил НАСА
Кажете на отдел Човешки ресурси, че 
са на път да се изстрелят с космически 
клас практики за назначаване. Първо 
имаме Integrated Cognitive Assessment 
Tool: Combining Person, System, and 
Mission, която ви казва дали някой е 
в състояние да извършва определена 

работа в космоса – или в продажбите.
След това, за да бъдете сигурни, че не 
наемате някой непохватен, пуснете 
го да мине теста Fine Motor Skills iPad. 
Това ще докаже, че може да работи с 
тъчскрийн интерфейс без да срине 
компанията. (В действителност, това 
може да бъде полезно за тестване на 
протезни ръце и роботика.)
Никога повече няма да четете моти-
вационно писмо. Просто приложете 
Semantic Text Mining and Annotation 
for Information Extraction and Trend 
Analysis Tool върху купчината автоби-
ографии, чакащи вниманието ви.
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Шегуваме се, но ето някои, които 
може действително да се използват

Има една готина игра Unity-based 
Spacewalk, в която вие или студенти 
могат да симулират различни EVAs, 
провеждани от астронавтите на МКС. 
Може да се играе онлайн, на Mac или 
PC.
НАСА има голяма колекция от 3D мо-
дели, изображения и текстури, които 
можете да използвате за образование 
или лични цели. Всичко безплатно, ес-

тествено.
Glenn Research Center: The Early Years 
е приложение за iPAD, което ще ви от-
веде на обиколка из това невероятно 
R&D съоръжение в годините между 
1941 и 1979 г.
Можете да проверите най-новите ко-
ронални масови изхвърляния и про-
мените в магнитосферата с прило-
жението Space Weather за Android. 
Признайте, че имате нужда от това в 
живота си.
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Микроскопични частици от кос-
моса се събират в канализаци-
ята на Париж, Осло и Берлин 

и разкриват невероятни прозрения за 
тайните на нашата слънчева система.

С упорит устрем Джон Ларсен тръгва 
да търси космически частици, датира-

щи от времето, когато нашето слънце 
е било бебе, в градската утайка, която 
се събира от улуците на покривите на 
сградите. И след като успява да убеди 
един британски планетарен учен да 
проучи неговите открития, годините 
работа най-накрая се отплащат.
През 2011 г. Ларсен се обръща към 

Космически науки

Древен космически прах изтича в 
улуците на покривите

Превод: Гергана Димитрова; Източник: Seeker
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Матю Гендж от Imperial College London, 
с плана си да намери прахови частици 
на това привидно невероятно място. 
Макар различаването на космически-
те частици от създадените в градски 
условия да се счита за твърде трудно, 
това препятствието не възпира Лар-
сен.
“Това беше един любител учен, сим-
патяга, наречен Джон Ларсен, който 
всъщност е доста добре известен джаз 
музикант в Норвегия, и който има ин-
терес към това и започва да събира 
утайките, озовали се в канавката”, каз-
ва Гендж пред Seeker. След като прера-
вя събраното от улуците на покривите 
в Осло, Париж и Берлин, Ларсен из-
праща на Гендж снимки на интересни 
намерени частици и въпреки неговия 
песимизъм, че Ларсен някога ще от-
крие търсената плячка, той в крайна 
сметка удря джакпота.
Сега, с помощта на Гендж, двамата 
идентифицират стотици частици, 
които са паднали от космоса и дати-
рат още от раждането на Слънчевата 
система. Ларсен документира своите 
микрометеоритни открития като част 
от проекта Stardust.
“Представете си някой, който ви из-
праща снимки на нещо през седмица, 
и всеки път, когато се вгледате в тях, 
си казвате: не, не, не, не е това, а после 
след 5 години той ви изпраща поред-
ната снимка и на нея всъщност е това, 
което търсите… това беше моментът, 
в който си казах “О, Боже мой! Трябва 
да обърна повече внимание на този 
човек!”, добавя Гендж.
“Той е вложил толкова много усилия. 
Преровил е 300 килограма седимент 
от улуци. Това е удивително.”
Както е описано в изследване, пуб-

ликувано в списание Geology, дуото 
идентифицира 500 частици прах, кои-
то произхождат от астероиди и коме-
ти. Но намирането на тези космически 
артефакти в мръсотията е само нача-
лото; тяхното изследване разкрива 
дълбоки познания за космическия 
прах, който пада върху главите ни 
точно в този момент и може да добави 
още стойност върху нашето разбира-
не за градивните елементи на плане-
тите.

 Нашата Слънчева система е изпъл-
нена с прах от комети и от сблъсъци 
между астероиди. Най-видимият знак, 
че този прах достига до Земята, са ме-
теоритните дъждове, които осветяват 
горните слоеве на атмосферата, кога-
то Земята премине през една от мно-
гото прашни пътеки, оставени от тези 
междупланетни скитници. Въпреки 
това, тези малки частици, които валят 
през атмосферата като “падащи звез-
ди”, изгарят напълно, оставяйки само 
една ярка искра след себе си. Пъте-
шествието им рязко достига своя край 
в нажежено великолепие.
“Тези частици [седиментите в канав-
ката] почти със сигурност не идват от 
метеоритен дъжд, тъй като този прах 
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навлиза твърде бързо – движи се може 
би с 30 километра в секунда, и напъл-
но изгаря в атмосферата на Земята”, 
казва Гендж.
Смята се, че частиците от канавката 
навлизат в атмосферата със скорост от 
около 12 километра в секунда, където 
атмосферната топлина неизбежно за-
гряват частиците, но прахът оцелява 
при падането. Съдейки по размера от 
около 0.3 мм, това вероятно са най-
бързите частици прах, оцеляващи 
след горещото атмосферно навлиза-
не, отбелязва Гендж. Чрез анализ на 
500 проби, изследователите са откри-
ли смесица от частици, които произ-
хождат от астероиди и други, които са 
с произход от комети.
“Ние открихме прахови частици, кои-
то според нас са от комети и те са едва 
доловимо по-различни от тези, които 
идват от астероиди… те са богати на 

въглерод“, добавя той.
Разделянето на космическите части-
ци от обикновената мръсотия в ка-
навката не е лесна задача, но изследо-
вателите използват в своя полза една 
важна особеност на тези космически 
частици – те съдържат минерали, кои-
то ги правят магнитни. Така, чрез маг-
нитно сепариране на сметта под ми-
кроскоп, тези частици могат да бъдат 
намерени.
“Тези [частици] са много сходни с кос-
мическия прах от дълбоководни седи-
менти”, казва Гендж. “Основната раз-
лика е, че те са много млади. Тъй като 
са били до голяма степен събрани от 
покриви на търговски сгради, улуци-
те на тези сгради се почистват поне 
веднъж на всеки 3-5 години, така че 
ние знаем, че тези [частици] са се при-
земили поне в последните 5 години. 
Докато частиците, намерени на мор-
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ското дъно, са на около 50 000 години. 
Тези са извадка на това, което на прак-
тика се приземява на Земята днес.”
Тъй като този прах е паднал на Земя-
та в рамките на последните 5 годи-
ни, изследователите биха могли дори 
да заключат как прахът от слънчева 
система, падащ на Земята, се е проме-
нил през последните милион години. 
Прахът, намерен в градските улуци, 
съдържа по-малко кристали от праха, 
който е открит в милион-годишния 
лед на Антарктида, например, но час-
тиците са забележително подобни на 
космическия прах, който пада на Зе-
мята през Средновековието.
Според прессъобщение на Imperial 
College London, учените смятат, че 
промените в структурата на прахови-
те частици могат да бъдат заради мал-
ки орбитални промени в планетите на 
Слънчевата система в продължение 
на милиони години. Леките гравита-
ционни смущения вероятно променят 
траекторията на междупланетния 
прах, което го кара да се удря в зем-
ната атмосфера с различни скорости 
и ъгли. Следователно тези малки про-
мени могат да повлияят върху нагря-
ването при атмосферното навлизане, 
което, на свой ред, влияе на размера 
на частиците, които падат на земята 
и повлиява на формата на кристалите 
във вътрешността на микроскопични-
те зрънца.
Накратко, тези малки космически пе-
съчинки съдържат невероятно коли-
чество информация за състоянието на 
орбитите на планетите, когато удрят 
Земята, но те също са много малки фо-
силизирани останки от нашата слън-

чева система, възникващи директно 
от материала в мъглявината, който е 
формирал нашето слънце и планети-
те.
“Реалните материали от комети и ас-
тероиди имат много дълга история; 
те датират още от раждането на на-
шата слънчева система преди четири 
и половина милиарда години”, казва 
Гендж.
Когато Оскар Уайлд писал, че “ние 
всички сме в канавката, но някои от 
нас гледат към звездите”, едва ли е по-
дозирал, че някой ден един норвежки 
любител учен ще търси звезден прах 
в канавката.
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Весела уводна история за сложни-
те социални системи и за опитите 
за математическото им описание в 
България 

И тъй, преди двадесетина (че 
вече станаха и повече) годи-
ни, единият от нас (а именно 

първият автор) храбро беше решил да 
плува в необятните води на науката 
за сложните системи. Условията бяха 
благоприятни. Храбрецът наш беше 
млад и като така не мислеше много, че 
може и да се провали, и да се удави в 
дълбоките води. Освен това, нашият 
човек беше в Германия, а учителите 
му бяха доста добри. И тъй, знанията 
започнаха да преливат от германски-
те библиотеки и от германските про-
фесорски глави в главата на младежа. 
Германците го караха да прави стран-
ни неща – покрай книгите на Хакен, за 

които беше чувал, те го накараха да 
прочете Маркс и Кейнс, преди да му 
връчат нещо от Пол Самуелсън. А пък 
освен Хакен, го накараха да почне да 
чете и книгите на Вайдлих. Но за тези 
весели времена ще ви разкажем в друг 
разказ. Минаха години. На полето на 
социалната динамика към първия ав-

Социална Динамика

Разкази за социалната динамика
Разказ №1: екскурзия из 
галактиката на идеите на 
Гумильов 

Николай К. Витанов, Институт по механика - БАН
Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло - БАН

Списание  “Българска наука”, брой 96 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Фигура 1. Академик Стойчо Панчев.

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

78 Българска наукаМарт 2017

тор на този разказ се присъедини и 
вторият. И двамата започнаха изслед-
вания в областта на популационната 
динамика, включително и по мигра-
ция на популации. Постепенно към тях 
се присъедини и едни възрастен, но 
силно компетентен човек в областта 
на теорията на хаоса – академик Стой-
чо Панчев (вечна му памет) – фиг.1. 

Пък вие вече си помислихте, че като 
има академик в групата, национал-
ните изследвания по математическа 
социална динамика тръгнали по мед 
и масло. Ами, ами… Тръгнаха с диви 
подигравки. Днес много нашенски ка-
пацитети уж компетентно говорят за 
кризата с мигратските потоци и ръсят 
акъл наляво и надясно по телевизии, 
радиа и вестници. През периода 2003-
2005 година, обаче, когато написахме 
и представихме първата си книга (По-
пулационна динамика и национална 
сигурност), много хора, представящи 
се днес за мастити специалисти в об-
ласта, ни се подиграваха. По ъглите се 
шушукаше как  академикът бил изку-
фял, а първият автор на тази статия 
си е направо побъркан и се съжаля-
ваше горкият втори автор, че се е съ-
брал с горните двама. Първият автор 
беше обвиняван, че бълнува, че щели 
да дойдат големи мигрантски пото-
ци, че в Гърция щяло да има толко-
ва много мигранти, че там нямало да 
се оправят с положението. Ами, ами, 
казваха маститите специалисти – в 
Гърция тъкмо беше свършила Олим-
пиадата, мощна държава, в НАТО, как 
тъй няма да се смогне да се оправя с 
мигрантските потоци. Ами Турция – 
леле каква мощна армия, каква силна 
държава, пък тоя Витанов ни говори, 

че мигрантите щели да минат през 
нея и щели да залеят Европа. И един 
от тези юначни капацитети се изцепи, 
че Витанов само яде народната пара и 
изследванията му не трябва да бъдат 
финансирани. Та, да направим мал-
ко отклонение – те тези изследвания 
и до днес не са финансирани – да не 
треперят тия, дето ден и нощ слухтят 
да не би пък някой да се излъже и да 
финансира изследванията на Витанов 
и Димитрова по социална динамика. 
Няма, милички, ня-я-я-ма, спете спо-
койно – тези изследвания нямат на-
ционално финансиране. То в България 
всеки разбира от политика, футбол и 
наука. И като така и политиката ни, и 
футболът ни, и науката ни са цъфнали 
и вързали. А Витанов и съавтори по-
написаха още една книга – фиг.2 и си 
изнесоха изследванията в чужбина – 
зер тези изследвания никак не заслу-
жават българската народна пара.
 

Фигура 2. След популационната динамика 
се появи и книга за социална динамика. Пак 
посрещната с насмешка. Смеещите се тогава, 
днес като я четат, мълчат.
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И почнаха да прилагат математически 
методи за идследване на динамиката 
на социалните системи. Както са ги 
учили в Германия. И почнаха да стават 
весели неща. На запад започнаха да се 
появяват модели на идеологическата 
борба, на миграционни канали, ста-
тистически изследвания на развитие 
на градски, че и на научни системи, и 
други още неща, писани от авторите на 
този разказ. А и у нас се поразчу за тези 
неща и за черната магия на първия ав-
тор – пусто много познавал какво ще 
стане и особено прекалил, когато ка-
зал на няколко места пред свидетели, 
че Великобритания ще гласува за из-
лизане от ЕС, че Тръмп ще спечели из-
борите в САЩ, а Радев – в България. И 
седнали хората да чакат Витанов най-
накрая да се провали – зер тези налуд-
ничави предсказания нямало как да се 
сбъднат, че и всичките заедно. Обаче, 
една по една надеждите им угасвали. 
И почнали да питат – кажете ни, каже-
те ни, бе, как ги правите тези работи, 
как тъй ги познавате. Ами отговорът 
е прост – най-напред ни трябва добра 
теория. То е малко като да си в театър. 
Седиш си в театъра и ти представят 
пиеса – добрата кукла на конци по-
беждава лошата (непременно, ина-
че децата ще плачкат, а възрастните 
ще трупат неприятни преживявания, 
което може да избие кой знае накъде 
– е, някои знаят накъде). Добрата тео-
рия е все едно някой да те хване за ръ-
ката и да те заведе зад кулисите. Там 
ще видиш кой дърпа конците и как е 
устроен театърът. Горчиво знание е 
това. И за да не ви разваляме вкуса, не 
трябва да ви го изливаме цялото. Та, в 
тая поредица от статии, мъ-ъничко ще 
повдигнем завесата и то само по един 

мъ-ъничък кръг от въпроси. Ще запо-
чнем с това, как се появяват и изчез-
ват етносите, кой кого претапя и как 
го претапя и други такива. Ще ви гово-
рим за постиженията на другите уче-
ни, а нашите собствени ще оставим за 
себе си. И тъй, добре дошли в бурния 
космос на социалната динамика. Пър-
ва спирка – галактиката на Гумильов 
или с други думи казано – начални 
сведения за схващанията на Гумильов 
за етническата динамика.

Гумильов
Гумильов ли? Какъв е този? Не сме 
го чували – ще кажете. Добре – да по-
чваме полека тогава. Лев Гумильов е 
син на Николай Гумильов – известен 
руски поет и на Ана Ахматова (по-въз-
растните от вас като че ли са чували 
това име). Дворянски произход значи, 
и като така – в Сибир по лагерите, как-
то си му е редът при другаря Сталин 
– фиг.3.

Фигура 3. Другарят Сталин. Тежко на този, 
срещу когото се размахва този пръст. Няма 
човек – няма проблем. Та Гумильов бил 
проблем по дефиниция (т.е. по произход). И 
един от редките случаи, когато проблемът 
не бил решен по сталински. Не че не бил 
решаван  - виж. фиг.4. и фиг.5
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 Гумильов обаче оцелял – фиг.6. И не 
само оцелял, ами и се прочул и успял 
да напише доста книги, в които да из-
ложи идеите си. Няма да се спираме 
повече на интересната биография на 
този човек. В този разказ ще ви дадем 
представа за идеите му (без много да 
коментираме какво от тях ни харесва). 
А пък в следващия разказ ще изложим 
възгледите на Гумильов последова-
телно и систематично.

Обществознанието и народознанието, 
казва Гумильов, са различни научни 
дисциплини, както по своя предмет, 
така и по своя метод. Обществозна-
нието е наука хуманитарна, а народоз-
нанието е наука природна (и тук вече 
почвате да се сещате, защо ви занима-
ваме с Гумильов – на основата на не-
говите представи могат да се постро-
ят интересни теории – досущ като в 
природните науки). Етнографията, 
продължава Гумильов, описва особе-
ностите на бита и култулата. Това, за 
което ви опишем по-надолу е по-скоро 
етнология – наука за произхода и смя-
ната на етническите структури и сис-
теми, състоящи се от комбинации от 
елементи и процеси в разнообразното 
пространство и необратимото време. 
И разказвайки ви, ще минем през ня-
колко нива на организация, свърза-
ни със сложните социални системи. 
И най-много ще наблегнем на нивото, 
което най-много се забравя – биоло-
гичното. 

Фигура 4. Гумильов в един от лагерите по 
сталинските времена.

Фигура 5. Гумильов в друг от лагерите по 
сталинските времена. Та, проблемът бил решаван, 
ама не бил решен. За късмет на днешния руски 
елит.

Фигура 6. Гумильов към края на живота си – когато идеите му 
стават много популярни както сред руската интелигенция, така 
и сред руския елит (тъй де, не е казано, че интелигенция и елит 
са едно и също нещо – затуй има различни думи за тия две 
неща)
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Ниво 1: биологично

Развивайки се, човечеството (или по-
научно казано – антропосферата) е 
подложено на много въздействия. И 
много науки изучават това развитие от 
най-различни гледни точки. Общест-
вените науки изучават общественото 
развитие, биологията изучава физио-
логията на човека, политическите на-
уки изучават учрежденията, закони-
те и войните, лингвистиката изучава 
езиците и т. н. Проблемът, свързан с 
етногенезата (формирането и разла-
гането на етносите), казва Гумильов, 
трябва да се разглежда през призмата 
на политическата и културната исто-
рия, там, където историята от хума-
нитарна наука плавно преминава в 
естествена наука. Всичките явления, 
свързани с етногенезата, се случват на 
повърхността на Земята. Затуй  лан-
дшафтът е важен фактор за етногене-
зата.  И тъй, като изучаваме етносите, 
казва Гумильов, трябва да съчетава-
ме историята с географията. Но това 
не стига. Трябва ни още и биология-
та, тъй като живите организми взаи-
модействат с други живи организми 
и се намират в състояние на еволю-
ция (поява на нови характеристики, 
усложняване на структурата) и/или 
на инволюция (загуба на характерис-
тики, опростяване на структурата). 
Та някои части на структурата може 
да се усложняват, а други части на 
структурата същевременно могат да 
се опростяват. Или пък цялата струк-
тура може да се усложнява или цялата 
структура може да се опростява. 

Но да се върнем към етносите. Етносът 
е специфична форма на съществуване 

на човешкия вид. А пък етногенезата 
е локален вариант на вътрешнови-
дова еволюция, която се определя от 
съчетанието на действието на два 
фактора: исторически и ландшафтен. 
Етногенезата, т.е. творческото прео-
бразяване на етническите колективи 
и свързаното с него антропоморфно 
изменение на ландшафта, стават на 
земната повърхност вследствие на 
тласъци, след които следва период 
на затихваща инерция, преминаващ 
в устойчиво равновесие между етно-
сите и окръжаваща ги среда. Етносът, 
според Гумильов, може да бъде в три 
състояния – творческо (динамично 
състояние); инертно (историческо 
състояние) и персистентно (стабил-
но състояние, при което етносът се 
вписва в съответната биоценоза). 
Състоянието на творческа динамика 
на етноса може да се разглежда като 
преход от количествено натрупване 
към качествено изменение. Инерт-
ното състояние затихва вследствие 
съпротивлението на околната среда 
(взаимодействието на етноса с окол-
ната среда). Етносът може да е приро-
ден фактор и да води до тектонични 
микроизменения в средата (промяна 
на земната повърхност – градове, об-
работваеми площи и т.н.). Етносът е 
микромутация в съответната човешка 
група – появява се нов признак, кой-
то в процеса на еволюцията изчезва. 
Предаването на този признак на след-
ващото поколение е не чрез предава-
не на генотипа, а посредством сигнал-
на наследственост, която може да се 
изменя и това да доведе до по-бързо 
разтваряне на етноса (а може и да се 
поддържа и това да доведе до по-голя-
ма етническа устойчивост). Етносът е 
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свързан с възникване на традиции. 
При размиването на етноса, голяма 
част от тези традиции се губят. 

И сега, след горния теоретичен пара-
граф, един по-весел такъв. Който поч-
ва с това, че 
реалният етнос и етнонимът (етни-
ческото наименование) не са едно и 
също нещо – има разлика, какъв си по 
същество и как се наричаш. Пример – 
римляните, както някога са били на-
ричани гражданите на древния Рим. 
След това римляни (ромеи) се нари-
чат гражданите на източната Римска 
империя (макар, че доста от тях го-
ворят на гръцки или арменски език), 
та чак до 19-ти век, когато се появя-
ват румънците (т.е. пак римляни) на 
север от нас. Та често етнонимът не 
отразява истинското състояние на не-
щата, а по-скоро отразява традиции 

и претенции. Затова, при анализа на 
етносите следва да се анализарат не 
наименованията (които често не от-
разяват реалното състояние на неща-
та), а обществените институти като 
държавите, племената, сектите, поли-
тическите партии, търговските ком-
пании – т.е. всякаквите учреждения 
на всякаквите народи във всичките 
времена. Понякога институти, държа-
ва и етнос съвпадат, но често не е така. 
Различните части на един етнос могат 
да имат различни исторически съдби 
– като например католиците и хуге-
нотите във Франция, но от това етни-
ческото единство на френския народ 
не се нарушава. Затова историята и 
обществените институти са важни за 
разбирането на етническите процеси, 
но не са достатъчни. Нужни са и още 
неща за да се постигне това разбира-
не. Например, стимулът за развитие-

Фигура 7. Човекът бил животно!!! Не-е-е-е-е! – ще ви закрещят недоучили експерти. Тъй ли? А 
какво виждате на картинката? Та никога не пренебрегвайте биологичното, когато се опитвате да 
опишете човешкото поведение. Това важи и за еволюцията на етносите.
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то на цивилизациите (според Енгелс), 
са били не толкова идеите или дъл-
боките политически съображения, 
колкото алчността (емоция, намира-
ща се в сферата на подсъзнателното, 
функция на висшата нервна дейност, 
намираща се на границата на психо-
логията и физиологията). Ама да не 
споменаваме много-много Енгелс, че 
неолибералите ще ни се карат, а както 
е известно, права е само тази линия на 
мисли, която е успоредна на неолибе-
ралната (което ни подсеща, че някога 
права линия беше тая, дето беше успо-
редна на Априлската линия. Ама да не 
задълбочаваме, но вий все пак млади 
читатели, се поинтересувайте за Ап-
рилската линия – може и да схванете 
тънката ирония тука).
 Какво още ни трябва, за да раз-
берем етноса? Човечеството има и та-
кава характерна особеност – то може 
да се разглежда като животинския 
вид Homo Sapiens и като всеки живо-
тински вид влиза в биоценоза – ком-
плекс от форми, физиологически, еко-
логически и исторически, свързани в 
едно цяло с условията за съществува-
не – фиг.7. 

 Всяка биоценоза е свързана с няка-
къв участък от земната повърхност 
(биохор или ландшафтна зона), към 
който биохор тя е приспособена. Био-
хорът включва група от пространстве-
но обединени биотопи, разположени 
в еднотипни климатични условия и 
характеризиращи се със специфичен 
състав на животниското население. 
Биохорът още може да се разгледа 
като определена географска среда, в 
която господстващите животински 
форми са приспособени към съчета-

нието на съответните метеорологич-
ни и кллиматични фактори. Биотоп  е 
термин от екологията, с който се обо-
значава пространство с относително 
еднородни условия на живот. Био-
топ е неживата част от природата на 
дадено място и заедно с живата част 
(биоценоза) образува екосистема. Ге-
обиоценозата съчетава географските 
и биологичните особености на даде-
ния биохор. Геобиоценозите са дина-
мични – една геобиоценоза може да 
бъде заменена от друга геобиоцено-
за – налице е процес на наследяване 
(сукцесия) на геобиоценозите. Биоце-
нозите са съставени от животинските 
и растителни видове, приспособили 
се към условията на съответния гео-
графски ландшафт. Това приспособя-
ване (адаптация) води до възникване 
на специфични особености в структу-
рата на поведението на членовете на 
биоценозата. Степента на модифика-
ция (адаптация) зависи от условията 
на ландшафта. 

И при човешкия вид отделните етно-
си са свързани с условията на съответ-
ните биохори (ландшафтни зони). 

Тогава, казва Гумильов, етносът 
може да се разглежда като биоло-
гична единица, стояща по-долу от 
биологичната единица вид (в слу-
чая видът е Homo Sapiens). Етниче-
ското деление на човешкия вид е 
един от способите за адаптация към 
съответния ландшафт. То е способ 
на адаптация, свързан с поведение-
то на групите от хора.  – фиг.8, фиг. 9.
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 Хората са се разпространили по це-
лия свят, благодарение на голямата си 
приспособимост, но тази приспособи-
мост, макар и голяма, не е безкрайна. 
При миграция хората винаги се стре-
мят да подберат географски условия, 
колкото се може повече наподобява-
щи тяхната родина. Англичаните на-
пример, не заселили масово Индия 
или тропическа Африка, но заселили 
масово колониите си в умерения пояс 
– Америка, Южна Африка, Австралия, 
Нова Зеландия, Канада. В допълне-
ние, хората са доста силно свързани с 
изхранващата ги околна среда (с гео-
графския ландшафт). Това е Родината. 
За ефективното използване на ресур-
сите на околната среда, човешките 
колективи трябва да се приспособят 
към нея и това приспособяване про-
дължава цели поколения. Появяват се 
набор от традиции, които способстват 
успешното съществуване на дадена-
та територия. Родината се превръща 
в Отечество (ландшафт + традиции, 
осигуряващи успешното съществува-
не).

Но-о-о, етническите струк-
тури и системи не са вечни. 
Без допълнително “зарежда-
не” те губят първоначалния 
си импулс (процес подобен 
на дисипацията на енергия, 
вследствие на триенето, коя-
то може да спре търкалящо 
се топче). Но откъде се взима 
енергията на този първоно-
чален импулс, която дава на-
чалото на еволюцията на съ-
ответния етнос?  Гумильов 
смята, че енергията, даваща 

началото на етногенезата е биохи-
мична енергия, налична в биосферата 
и че флуктуациите в тази енергия да-
ват началота на етногенезата – увели-
чената биохимична енергия води до 
формирането на етноса, а постепенно-
то ѝ разпиляване води до края на този 
етнос, при който биохимичната енер-
гия, запасена в етноса пада до сред-
ното ниво на биохимична енергия в 
съответния регион. Преди появата на 
етноса има около 150 години (5-6 по-

Фигура 8. Европейски ландшафт.

 Фигура 9. Неевропейски ландшафт. Като 
сравните с предната фигура – кое ви харесва 
повече? Та, географията играе важна роля при 
формирането на етносите.
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коления) инкубационен период, в кой-
то биохимичната енергия се натрупва, 
за да достигне праговото ниво, при 
което се задейства процесът на етног-
енезата, която минава през фазите на 
подем, прегряване, фрактура и инер-
ция. При етническата еволюция се на-
блюдава добре действието на закони-
те на диалектическия материализъм: 
преминаване на количествени изме-
нения в качествени при натрупването 
на биохимичната енергия и превиша-
ването на праговата стойност, която 
дава началото на етническата еволю-
ция и енергията започва да се превръ-
ща в структури и системи, свързани с 
етноса – съсловия, секти, търговски 
дружества и др. Тези структури и сис-
теми може да са много на брой, но с 
течение на времето при изразходване 
на биохимичната енергия (и при лип-
са на начини за възстановяването ѝ) 
тази енергия намалява и структурите 
стават по-малко на брой, а системите 
се опростяват, докато накрая останат 
няколко реликтови структури и сис-
теми с възможност да се влеят в 
следващия появил се етнос. Моза-
ичността на  структурите в начал-
ния етап на развитие на етноса се 
подчинява на закона за единство 
и борба на противоположности-
те, а отрицанието на отрицанието 
намира израз в смяната на едни 
етноси с други.

И накрая – как влияят на приро-
дата разните народи на разните 
стадии на своето развитие? Хо-
рата влизат в биоценозата и в насе-
лявания от биоценозата ландшафт. 
Биоценозата е комплекс от съсъщест-
вуващи форми, исторически, еколо-

гично и физиологически свързани в 
едно цяло. Формите (растителни и жи-
вотински) се подреждат в хранителни 
вериги, най-отгоре на които стои кру-
пен хищник или човекът. Що се отнася 
до биоценозата, етносите могат да се 
разделят на два вида: етноси, които се 
вписват в ландшафта на биоценозата 
и ограничават по този начин своето 
размножаване. Тези етноси застиват 
в своето развитие и са консерватив-
ни по отношения на заобикалящата 
ги природа – съобразяват се, вписват 
се в нея. Такива са били индианците 
преди пристигането на белите коло-
низатори в Америка. Ако е имало вой-
ни между тези етноси, то те по съще-
ство са целели да се регулира броят 
на населението и да не се изменя би-
оценозата. Другият вид етноси се раз-
множават интензивно, излизат извън 
границите на своята първоначална 
биоценоза  и изменят както първич-
ната си биоценоза, така и биоценози-
те, в които попадат – фиг. 10, фиг.11.

Фигура 10. Викинги – излезли извън 
биоценозата си и основали много държави. 
Днес вече са изчезнали като етнос, но на тяхно 
място са се появили други етноси.
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 Изменението на природата не е ре-
зултат от постоянното въздействие 
на народите върху нея, а е следствие 
на кратковременно състояние в раз-
витието на самите народи – резултат 
от творческите процеси, същите про-
цеси, които се явяват и стимули за ет-
ногенезата. След прекратяването на 
тези процеси биоценозата се връща в 
състояние близко до изходното – днес 
великите градове на маите отново са 
скрити в джунглите, които някога са 
били изсичани, за да се направи място 
за същите тези градове.

И тъй, имаме биохимична енергия, 
която се намира в телата на хората. 
Историята е фиксация на биохимич-
ните процеси в човечеството на по-
пулационно ниво за достатъчно дъл-

го време. Времето, в което живеем, се 
определя от броя на случващите се 
събития. Това време можем да наре-
чем историческо време. Това време се 
отличава от календарното време и е 
нееднородно. Както казва Гумильов 
– в това време има планини, долини, 
пропасти и равнини. И историческото 
време е показател за неравномерно-
то разпределение на биохимичната 
енергия на живото вещество (на хора-
та) по земята. Ако това разпределение 
бе равномерно, то всички хора биха се 
задоволявали да се самосъхраняват 
индивидуално (да живеят добре) и да 
се самосъхраняват в потомството (да 
се размножават) – това е инстинктът. 
Но някои хора правят и нещо повече – 
те се стремят към някакъв идеал, като 
под идеал се разбира някаква далеч-
на прогноза (някакво желано състоя-
ние в бъдещето). Този идеал може да 
е победа над врага, откриване на нови 
страни, получаване на почести от съг-
раждането или натрупване на нещо 
(пари, знания, власт). Тези хора могат 
да са добри или лоши, но важното е, че 
те са готови да жертват себе си и/или 
други хора за постигане на цели, кои-
то често са илюзорни. Това качество, 
този антиинстинкт, Гумильов нарича 
пасионарност. То при някои хора паси-
онарността (антиинстинктът) може 
да доминира над инстинкта – фиг.12.
 
С отчитане на пасионарността, исто-
рията на всеки етнос се вписва в обща 
схема – тласък – подем – прегряване 
– упадък – затихване. Внезапно в съв-
купността от хора се появява  някакво 
количество  хора, които притежават 
пасионарност – пасионарите. Количе-
ството на пасионарите определя ета-

Фигура 11. Арабите – друг ландшафт, 
други навици, друга култура. А навици и 
култура се менят трудно (тънък намек към 
всякакви интегратори и мултикултаци. 
Какво е мултикултак ли? – описано е в 
книгата от фигура 2. Там е направена разлика 
между състоянията мултикултурност и 
мултикултащина. Какво се шири из Европа 
днес ли? Мулктикултащината. Затуй има и 
нЕкои проблеми.)
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па на развитието на етноса. Съществу-
ва критична горна граница на броя на 
пасионарите в етническата система. 
Когато този брой расте от 0 до кри-
тичнатта горна граница, етническата 
система се засилва. Когато гранична-
та стойност на броя на пасионарите 
е прехвърлена, системата прегрява 
– пасионарите започват да се борят 
един с друг и да се унищожават един 
друг. Получава се пречупване в разви-
тието на етническата система – паси-
онарността спира да расте и започва 
да намалява. Пасионарността на сис-
темата започва да намалява поради 
това, а и поради факта, че пасионар-
ността се трансформира в енергии, 
пораждащи наука, изкуство, култура, 
интриги, разкош, социални идеи и 
т.н. След пречупването започва дълаг 

инерциален период, когато пасионар-
ността бавно намалява и стопанство-
то се нарежда, царят ред и законност 
и образоваността се разширява. Паси-
онарната енергия продължава да се 
трансформира (пасионарната ентро-
пия е положителна с изключение на 
периода преди тласъка и по време на 
самия начален тласък на етническо 
развитие, когато тази ентропия е от-
рицателна – защо ли?). 

Пасионарите възникват вследствие 
на някаква мутация – организмите 
им остават същите, но те започват 
да се държат по друг начин. Мутират 
не всички индивиди, а само някои и 
за отстраняването им са необходими 
около 1200-1300 години, като тези 
пасионари оставят след себе си сле-
ди за своята дейност под формата на 
здания, поеми, картини, истории за 
подвизи, технически изобретения, 
морални норми и т. н. И ако искате да 
знаете, най-напред от всичко потъват 
в забрава моралните норми. 

Та, биохимичната енергия на живо-
то вещество в биосферата се свързва 
с различните ѝ структури и системи 
– от микроорганизмите до етносите. 
Структурите и системите абсорбират 
биохимичната енергия от биосферата 
и я трансформират по различни начи-
ни. Що се отнася да етносите, то тази 
абсорбирана енергия се освобождава 
под формата на пасионарност и равно-
весието е когато абсорбираната енер-
гия и работата по освобождаването 
ѝ (пасионарността) са в равновесие.  
Когато един мутант абсорбира повече 
биохимична енергия, той трябва да я 
отделя и пътят за това е само един – 

Фигура 12. Джордано Бруно – едва ли има 
по ярък пример за пасионарност. За която 
пасионарност платил с живота си (на кладата). 
А бил прав. Но истината не е сила. Силата е 
истината. Това да запомните от първия автор 
на тази статия.
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действия. Например испанските идал-
гос отиват и завоюват Америка – но 
само донкихотовците (Санчо Пансо-
вците си седят вкъщи със жената). Ис-
пания е доминантна в света през 1500 
– 1600, а век по-късно други държави 
започват да делят испанското наслед-
ство. Пасионарността обаче е наслед-
ствен признак, който според Гуми-
льов се предава, но не на децата, а на 
внуците. Така в началота на 19-ти век 
същият този испански етнос се справя 
с армията на Наполеон. Значи са въз-
можни и периоди на регенерация на 
пасионарността.

Ниво 2: Човешките колективи

Гумильов разглежда етноса като фор-
ма на движение на материята, която 
съществува заедно със социалната 
форма на движение на материята и 
независимо от нея и в която форма 
на движение на материята същест-
вуват човешките общества в послед-
ните 50 000 години. Етносите тряб-
ва да се различават от расите, които 
също са подразделения на вида Homo 
Sapiens. Една раса може да участва в 
множество етноси, а един етнос може 
да включва представители на различ-
ни раси. Расата е подвид от биологич-
на гледна точка. Етносът е подвид от 
гледна точка на географията и исто-
рията. Не бива биологичните закони 
да се пренасят непосредствено в сфе-
рата на социалния живот. Биологи-
ческата еволюция не бива да се пре-
небрегва обаче, тя влияе съществено 
на социалните явления, тя е основа за 
разглеждане на социалните явления, 
но не дава решения за социалните 
проблеми. Тоест биологическата ево-

люция има своето място за обяснение 
на социалните явления, но тя не може 
да ги обясни сама. Човешкото разви-
тие се определя от много фактори. 
Хората са физически тела, подчинява-
щи се на природните закони. Но те са 
още и биологични организми, пълни с 
бактерии и микроорганизми, още хо-
рата са млекопитаещи животни с оп-
ределена продължителност на живо-
та. И още, хората са представители на 
определени племена и етноси. И това 
не са всички фактори, влияещи върху 
развитието на човешките общества. И 
при изучаване на човешкото развитие 
трябва да се знае, казва Гумильов, че 
етногенезата е нещо различно от со-
циалното развитие и че етнологията е 
нещо различно от зоологията.

Човекът не е нито стадно, нито инди-
видуално животно. Човекът същест-
вува в колектив, който, погледнато от 
различна гледна точка, може да се раз-
глежда и като общество, и като народ-
ност.  Всеки човек е и член на обще-
ството и представител на народност, 
но общество и народност са понятия 
несъизмерими – те се намират в раз-
лични плоскости, подобно например 
на характеристиките тегло и длъжина 
на даден предмет. Общественото раз-
витие на човечеството е добре изуче-
но – сменят се обществено-икономи-
чески формации, при това тая смяна 
става по определени закони и това 
не е много свързано с биологическа-
та структура на колектива от хора. Но 
освен обществена принадлежност, чо-
век има и етническа принадлежност. 
Задайте на всеки въпроса “какъв си 
ти?” и веднага ще получите отговор: 
китаец, американец, французин, ан-
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гличанин, българин и т. н.  Етническа-
та принадлежност, обаче, е характе-
ристика относителна, т.е. тя може да 
се променя. В зависимост от обстоя-
телствата, географското положение и 
т.н., човек може да се назовава, че е от 
различни етноси. Д’Артанян е гаско-
нец в Гаскония и французин в Париж. 
Мюра, един от маршалите на Наполе-
он е от страната на баските, но също 
се нарича французин в Париж. Оскар 
Уайлд е ирландец, но също и англий-
ски писател. И тъй нататък. Та, етни-
ческата принадлежност, намирана в 
съзнанието на хората не е продукт на 
самото съзнание. Очевидно тя отразя-
ва нещо друго. Какво? Тук следва пак 
да се напомни, че етносът е биосферен 
феномен, ето защо опитите той да се 
обясни само на основата на социални-
те закони, не са много, че даже и никак 
успешни. Етносът не е само социален 
феномен. Етносът е нещо повече. 
 И тъй, освен биологични харак-
теристики, етносът има и други ха-
рактеристики. А именно етносът е 
колектив от индивиди, имащ ориги-
нална вътрешна структура и проти-
вопоставящ се на всички останали ко-
лективи. Това е едно не много пълно 
определение и за по-добро описание 
на това, що е етнос, следва да срав-
ним етноса с явленията, изучавани 
от социалогията (обществените фор-
мации), от биологията (популациите, 
свързани с даден вид) и от зоогеогра-
фията (ландшафтите и биоценозите). 
Етносът е най-малката таксономична 
единица по отношение на поведение-
то на група хора – представителите на 
един и същ етнос реагират сходно, по-
ставени в дадени критични условия, 
а представителите на другите етно-

си реагират по друг начин.  Етносът е 
природно явление в биосферата, а не 
някаква концепция в главата на на-
блюдателя. Етносът се различава от 
социалните таксономични единици – 
формациите или цивилизациите, тъй 
като етносите са свързани с определе-
ни ландшафтни райони и представля-
ват фон на общественото развитие. 
Може да има представители на един 
етнос, които да преминават към друг 
етнос (ренегати). Често се е случва-
ло някога в западна Европа (христи-
янския свят), когато някой ренегат е 
преминавал на служба при турския 
султан. Тогава ренегатът ставал тур-
чин, т.е. променял е стереотипа на по-
ведението си, характерен за христи-
янския свят в стереотип на поведение, 
характерен за мюсюлманския свят. 
Тази смяна на стереотипа се закреп-
вала с особен юридически акт – смяна 
на религията, която подчертавала, че 
ренегатът вече не принадлежи към 
групата етноси, образуваща христия-
ския свят, а се адаптарира към усло-
вията, при които съществуват  друга 
група етноси, образуващи мюсюлман-
ския свят.  Поведението се формира и 
на основата на биологически признак 
– изменчивост – способността на орга-
низма да се приспособява към новите 
условия. Например, в Полинезия деца-
та се учат да плуват, в Сибир – да ка-
рат ски, а в Европа – да четат и пишат. 
Приспособяемостта обаче не е безгра-
нична и това е една от причините за 
изчезването на етносите и за появата 
на други етноси. Изчезването на етно-
са означава, че е изчезнал съответни-
ят стереотип на поведение – възник-
нали са нови традиции, нова култура, 
коренно отличаващи се от предиду-

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

90 Българска наукаМарт 2017

щите – възникнал е нов етнос на мяс-
тото на стария. 

Но как се появяват етносите? И тъй, 
етносът може да се разглежда като ко-
лектив от хора, противопоставящ се на 
всички останали колективи. Етносите 
се появяват и изчезват в историческо-
то време, като са устойчива структура 
за даден интервал от време. Езикът, 
произходът, обичаите, материалната 
култула, идеологията, понякога са оп-
ределящи фактори за етноса, а поня-
кога не са. Това, което е определящо 
е, че хората от етноса казват: “Ние сме 
такива и такива, а другите не са като 
нас”. Така, понятието етнос отразя-
ва някаква биологична и физическа 
реалност. Какви са разликите между 
етносите и как се осъществява прием-
ствеността между етносите – с това се 
занимава науката етногенеза.  

Доста дълго време се е предполагало, 
че етносът е обединение на сродни 
членове, като сходството се изразява 
в общ език, обща религия и единна 
власт. Това обаче не е така. Францу-
зите например, пише Гумильов, гово-
рят на 4 езика, имат различни версии 
на християнската религия и даста от 
тях са в Канада, като тия последните 
си остават французи и не са се пре-
върнали в англичани. Следователно 
етносът следва да се определи по друг 
начин и на основата на понятието 
комплементарност, която комплемен-
тарност може да е положителна (сим-
патия) или отрицателна (антипатия). 
В допълнение, следва да се отчита, че 
това, което държи една структура за-
едно, са връзките между елементите 
ѝ. Оттук следват няколко прости де-

финиции. Субетнос – група от хора, 
свързани с положителна комплемен-
тарност помежду си; етнос – съвкуп-
ност от няколко субетноса; суперетнос 
– съвкупност от няколко етноса – ин-
теграция на няколко етноса, които се 
противопоставят на другите суперет-
ности в съответния географски реги-
он. Тоест, това, което съществува меж-
ду суперетносите, в повечето случаи е 
отрицателна комплиментарност (ан-
типатия). Отрицателна комплимен-
тарност може да същесвува и на етни-
ческо ниво (между субетносите), но тя 
е по-слаба от отрицателната компли-
ментарност на суперетническо ниво. 
Например, в древна Гърция спартан-
ците и атиняните (два субетноса на 
древния елински етнос) са воювали 
помежду си, но когато се сблъскали с 
персийския супертнос, тези два субет-
носа се държали като единен елински 
суперетнос (и се биели заедно срещу 
персите). 

За да се появи етносът, е необходим 
и трети компонент – това са членове 
на колектива, които са способни на 
творчество и генерират песни, науч-
ни теории, приказки, танци, картини, 
представи за света. Тези хора са заети 
с творчество и не им остава много вре-
ме за обществена дейност, в която се 
специализират и професионализарат 
други членове на обществото. Това 
творчество придава специфичен об-
лик на живота на човешкия колектив 
и го отличава от съседните колекти-
ви. Така – на основата на трите “ко-
ординати” ландшафта, традициите и 
резултатите от творческата дейност, 
се формира етносът, който има ориги-
нални стереотипи на поведение и спе-
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цифична вътрешна структура. 

Нека да напомним, че отличителна 
черта на етноса е деление на света на 
две – ние и останалите (не ние). Рим-
ляните и варварите, хората от сред-
ното царство (китайците) и диваците 
– на север – ху (хуни!) на юг – ман и 
т.н., все примери за етнически разде-
ления. Та, нататък за етносите. Много 
етноси се делят на племена и родове, 
но не може да се счита, че племената 
и родовете са предшественици на по-
явата на етноса. Някои съвременни 
народи са нямали племенно и родово 
деление (като испанците или англи-
чаните), а други са имали (като кел-
тите, монголите или арабите). Може 
би в древността родовата (кланова-
та) система да е била повсеместна, но 
във времената на писаната история е 
имало народи, които великолепно са 
се оправяли и без родове и кланове. 
Етническата цялост не съвпада нито 
със семейната клетка, нито с нивото 
на производството, нито с нивото на 
културата. Племенно-клановата сис-
тема често играе роля на скелет на 
етноса и повишава устойчивостта му 
– пример са шотландските кланове, 
които в продължение на много веко-
ве са удържали натиска на викингите 
и англичаните. Но стига за племената 
и клановете, че да има място за две 
други важни видове групи в етносите 
– консорциумите и конвикциите. 

Вътре в етноса, освен родовете и кла-
новете, може да има групи, обединени 
от общност на съдбата – консорциуми 
(например, управляващата прослойка 
може да е консорциум от представи-
тели на различни кланове) и групи, 

обединени от общност на бита – кон-
викции (като например старообряд-
ниците в Русия). Но нищо не е вечно 
– и етносите, и клановете, и консор-
циумите, и конвикциите могат да въз-
никват и да престават да съществуват. 
Та вътрешноетническото раздробява-
не на различни групи е условие за под-
държане на устойчивост и цялостност 
на етноса – то е характерно за всички 
епохи и за всички стадии на развитие 
на етноса. 

Компактните етнически групи, дори 
живеещи сред други, по-многобройни 
етноси, се променят бавно, понеже от-
борът изменя съотношението на при-
знаците бавно, а мутациите са редки. 
Затова германците в Унгария са по-
близки до германците в Германия, а 
ромите приличат много на индийци-
те, където и да живеят. 

Всички народи са дошли от някъде и 
всеки е побеждавал и губил от други 
– закон за отрицание на отрицание-
то. Постояната промяна в простран-
ството и времето е закономерност на 
природата. Ако интензивността на 
историческите процеси на дадена те-
ритория се мери чрез количеството 
на значителни исторически събития, 
то се наблюдава една закономерност 
при различните народи – за 300 годи-
ни се наблюдава рязко увеличаване на 
броя на тези събития, след това около 
300 години имаме колебание на броя 
около някакво ниво, като то ту се над-
вишава, ту интензивността пада под 
това ниво, след което интензивност-
та започва да спада (спокоен живот) 
(пак 300 години?), после идва упадък 
– много ниска интензивност на исто-
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рическите процеси (отново 300 годи-
ни?) и цикълът пак почва отново. Ама 
дали народът вече е същият?  И защо 
съществува този цикъл? И защо е та-
къв?  Гумильов оприличава тоя про-
цес на движение на струна – отначало 
тя се опъва, в нея се натрупва енергия, 
после струната се пуска и започва да 
се колебае с голяма амплитуда, която 
постепанно намалява вследствие на 
съпротивлението на въздуха, дока-
то колебанията затихнат и струната 
евентуално отново бъде натегната. 
Или пък, пише Гумильов, ситуацията 
е подобна на тласнато топче. Отнача-
ло то се ускорява до някаква скорост, 
поддържа я, докато съпротивлението 
на средата започне да я намалява и в 
края на краищата топчето спира. До 
евентуалния следващ тласък. 

Етносите не са вечни – те идват и си 
отиват. Древните римляни, например, 
са наследени от днешните италианци, 
древните елини са наследени от днеш-
ните гърци и т. н.  Етносите не умират 
напълно – техните традиции, твор-
чество и генетична памет се предават 
на следващите етноси – например, 
доста от традициите и творчеството 
на траките са преминали в традиции-
те и творчеството на старобългарския 
етнос.  Етносите изчезват, но не изми-
рат – хора, традиции и творчество от 
старите етноси “преливат” в новите. 

Динамиката на ландшафта е важна за 
създаването и изчезването на етноси-
те – историята на природата и исто-
рията на хората взаимно се обуславят 
една друга (не питайте откъде е този 
цитат, че като ви кажем, че е от Маркс 
и Енгелс, на някои хора ще им се по-

яви пяна от устата, защото не знаят, 
че Маркс го изучават и в Харвард, и в 
Кеймбридж). 

Та фазите на развитие на етноса са – 
мутация (излитане, начален тласък), 
усложняване (подем на етноса), спад, 
свързан с развитието на културата, 
инерция, свързана с установяване на 
цивилизация, упадък (при който може 
да има смесване със съседите) и отно-
во начален тласък към следващото из-
литане на следващия етнос. 

Но защо се появява упадъкът в етноса. 
Защото освен пасионарите, в етноса се 
появяват  и субпасионари – индивиди, 
абсорбиращи по-малко биохимична 
енелгия, отколкото е необходима за 
уравновесяване на инстинктите им. 
При тях инстинктите преобладават – 
на тях всичко им е трудно, а желани-
ята им са примитивни – да хапнат, да 
пийнат, да си хванат някоя женичка 
или някое мъжленце. Субпасионари-
те са различни видове. Тези, които аб-
сорбират повече биохимична енергия, 
стават престъпници или проститутки. 
Тези, които абсорбират по-малко био-
химична енергия стават алкохолици и 
наркамани. Още по-долу са дебилите 
и кретените, които не абсорбират дос-
татъчно биохимична енергия дори да 
мечтаят. 

Субпасионарите никак не са безобид-
ни – те се импулсивни и безотговорни. 
Заради минутна наслада те са в със-
тояние да погубят създавано с много 
труд, дори неща, създавани от цялата 
държава и общество. Заради собстве-
ното си благополучие те са способни 
да унищожат изхранващата ги околна 
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среда и да обрекат на глад потомците 
си. Бъдещето не ги плаши, тъй като те 
не са способни да си го представят. И 
са готови да убият всеки, който се оп-
ита да ги вразуми – фиг.13. 

Субпасионарите са тези, които унища-
жават държавите и империите – това 
се вижда на примера на Римската им-
перия, която е била унищожена не за-
ради варварите или християните, а 
заради безделниците, които са били 
хранени даром и за които са се устрой-
вали зрелища. Заради тях са унищожа-
вали природата на древна Италия (из-

сичани са гори, които и до днес не са 
се възстановирли) и са унищожавали 
населението на провинциите (че да 
има хляб и зрелища за безделниците 
в Рим).  

Кратко заключение
Има и още нива – например нивото, 
свързано с междуетническите проце-
си. Отделните етноси не са изолирани 
едни от други, а образуват етнически 
галактики (суперетносите, за които 
споменахме по-горе), в които комуни-
кацията между отделните хора е мно-
го по-лесна отколкото комуникаци-

Фигура 13. Не си субпасионарка, значи си вещица – хайде да те горим. Нали си спомняте 
защо Ян Хус казал на кладата – „О, свещена простота!“ – защото една субпасионарна бабичка 
докретала и тя да хвърли една клечка в огъня – и тя да се запише горката, че да има какво 
да разправя на внуците – как е хвърлила клечка в огъня, изгорил Ян Хус. Та, това са те – 
субпасионарите. Но повече за тях – в следващите разкази. 
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ята с хората от съседните етнически 
галактики. При контакт на групи от 
отделни етнически галактики, хората 
се опитват да живеят в мир, но поот-
делно. Но нека да спрем дотук. Може 
би ще намерите горното изложение 
малко хаотично, но нашата цел в този 
разказ бе да ви разкажем за идеите 
на Гумильов, погледнати от различ-
ни ъгли, а не да ги систематизираме. 
Систематизацията ще бъде направена 
в следващия разказ, а приложенията 
– в по-следващите. Ще попитате – ами 

ще ни помогне ли това да предсказва-
ме развитието на сложните социални 
системи?  Не, няма, но ще ви помогне 
по-добре да ги разбирате. А когато за-
почнете да ги разбирате достатъчно 
добре, може би ще започнете и да ги 
предсказвате. Е, трябва и да поусвои-
те малко от тъмната страна на силата 
(иначе казано да понаучите матема-
тика), но това не е болка за умирачка, 
както казва народът. И така, напред 
към следващия разказ. 
  

ВИЖТЕ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ НА ПРОФ. НИКОЛАЙ 
К. ВИТАНОВ 
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с ъ б и т и я т а  д о  в К л ю ч в а н е т о 
н а  р у м ъ н и я  в ъ в  в о й н а т а

Кампанията на Балканите до 
края на 1915 г. приключва с 
пълен разгром за сърбите и 

черногорците. Съюзниците им от Ан-
тантата не успяват да им помогнат с 
офанзивата си от юг защото са спряни 
и отбити обратно от българите. Не ус-
пява обаче и преследването на разгро-
мените сръбски войски, евакуирани 
от съюзническите кораби през Адри-
атика, нито пък българите получават 
позволение от германците за жела-
ното от тях настъпление към Солун. 
В резултат на което силите на Антан-
тата се окопават здраво пред Солун и 
по цялата линия през Егейска Маке-
дония на запад чак до Адриатическо 
море, така се установява позиционна 
война на доста дълъг фронт. Твър-

История

Нация в тотална война 
(100 години от Тутраканската 
епопея и боевете срещу румънци 
и руснаци в Добруджа)
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де неизгодна и изтоштителна за нас, 
които разполагаме с ограничени сили 
и ресурси, още повече, че предстои от-
варянето и на нов фронт на север сре-
щу румънците, докато англичаните и 
французите не спират да трупат нови 
припаси и подкрепления в Солун. До 
април 1916 г. експедиционния им кор-
пус на Балканите вече достига близо 
200 000 души, снабдени и със доста со-
лидна артилерия, силно окопани пред 
Солун зад 3 реда траншеи и 10 м широ-
ка бодлива тел. Според договорките с 
Германския щаб срещу тях българите 
също заемат отбранителни позиции, 
с надеждите, че това положение ще 
бъде кратковременно.

Германците от своя страна окрилени 
от големите си успехи на Източния 
фронт, както и от появата на първите 
признаци на вътрешно разложение в 
Руската империя, решават за момента 
да минат в отбрана на този фронт и да 
съсредоточат силите си за офанзива 
срещу французите. Целта на главноко-
мандващия ген. Ерих фон Фалкенхайн 
е да се предприеме мащабна офанзи-
ва на широк фронт, която да застави 
французите да привлекат максимален 
брой войски в участъка и да понесат 
максимално тежки загуби, което да ги 
принуди да се откажат от борбата. 
Бързото струпване на все по-големи 
британски подкрепления на Запад-
ния фронт, както и подготвяната съг-
лашенска офанзива по всички фрон-
тове, принуждава немците да бързат 
с прилагането на своя план. В този 
момент германците държат Западния 
фронт със 124 дивизии (12 от които 
в резерв) и с 40 дивизии Източния. 
Срещу тях французите са разгърна-

ли общо 110 дивизии (26 от които в 
резерв), а англичаните – 40 дивизии, 
като 20 други са в процес на подготвя-
не и прехвърляне.

Масираната германска офанзива при 
крепостта Вердюн започва на 21 
февр. 1916 г. Ожесточените сражения 
постепенно прерастват в колосална 
месомелачница, в която французите 
дават близо 400 хиляди жертви – уби-
ти, ранени, пленени и безследно из-
чезнали. Това принуждава ген. Жофр 
да моли руснаците спешно да пред-
приемат офанзива на Източния фронт 
за да отвлекат натам германски части. 
През пролетта за същото започват да 
молят и италианците огъващи се под 
австроунгарския натиск при Тренти-
но. Това пришпорване прекъсва опита 
на руската армия да се реорганизира 
и повиши боеспособността си. Офан-
зивата, която предприемат през март, 
не отвлича значителни немски части 
и бързо е спряна от Хинденбург.
През това време Азиатския фронт се 
развива доста по-добре за руснаците, 
които успяват да напреднат значител-
но и да вземат от турците крепостите 
Ерзурум и Трабзон. Турците пък успя-
ват след продължителна обсада да си 
върнат отбраняваната от англичани-
те крепост Кут ел Амара в Южен Ирак.

През пролетта на 1916 г. българите 
започват на свой ред да укрепяват ли-
ниите си срещу постоянно нараства-
щите съглашенските войски на юг. На 
Македонския фронт (от албанските 
планини до Егейско море) са разполо-
жени 1-а и 2-а Български армии и 11-а 
Германска армия (съставена от 3 бъл-
гарски и 1 германска дивизия). Като 
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не броим резерва, който се готви да се 
прехвърля към румънската граница, 
окупационните части в тила и охра-
ната на Беломорието, това са общо 8 
пехотни дивизии по фронтовата ли-
ния. Срещу тях стоят 5 английски, 4 
френски и 6 сръбски пехотни дивизии 
(от възстановената и организирана 
по френски образец сръбска армия), 
като до септември в Солун пристигат 
и 2 руски бригади и една италианска 
дивизия, или общо – 17 пехотни диви-
зии.

Непосредствено преди намесата на 
Румъния във войната Антантата пред-
приема офанзива по всичките 4 фрон-
та в Европа. 
На Източния фронт през юни започва 
мащабната Брусиловска офанзива, 
където руснаците успяват да изтлас-

кат австро-унгарците от района на 
Луцк и Буковина. Загубите и от двете 
страни са колосални, но австро-ун-
гарците успяват да спрат руснаци-
те само при Тарнопол, по останалите 
участъци се повличат в отстъпление 
и се налага спешно да се прехвърлят 
германски части от север за да спася-
ват положението.
В това време на Западния фронт, къде-
то все още не са стихнали боевете при 
Вердюн, англичаните и французите за-
почват настъпление при река Сома, 
в опит да пробият немските позиции, 
да прекъснат снабдителните им ли-
нии и да излезнат на открит терен. До 
съществена промяна на положението 
обаче отново не се стига. След 5 месеч-
ни непрестанни боеве стотици хиляди 
млади хора и от двете страни загиват 
в калта край реката само за да успеят 

Германците щурмуват Вердюн
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съглашенците да напреднат с десети-
на километра и да превземат една без-
полезна кална ивица земя разорана от 
снаряди.
На Италианския фронт започва една 
от многото италиански атаки по река 
Изонцо срещу австро-унгарците, коя-
то завършва с превземането на ня-
колко високопланински позиции, но и 
тук остава без съществена промяна на 
ситуацията.

На Македонския фронт, ген. Сарай 
също се оказва принуден да започне 
офанзива, с мотива да пришпори ру-
мънското включване на тяхна страна, 
демонстрирайки сила. 
Между 8 и 18 авг. англофренските ба-
тареи откриват огън по българските 
позиции и започват поредица от пе-
хотни нападения в участъка между 
Дойран и Вардар, всичките до едно 
безуспешни. Последва мощна контра-
офанзива на българите – 2-а армия на-
стъпва към Сяр и Кавала, превземай-
ки територията източно от Струма. 
Гръцките войски в този участък, ок. 
7000 души, се предават без бой по на-
реждане от Атина и по свое желание 
са извозени в Германия (Гърция на 
книга все още е неутрална).

1-а армия пък настъпва на Западния 
участък от фронта, 8-а Тунджанска 
дивизия изтласква на юг сръбската 
Дунавска дивизия и заема Лерин и 
достига дори до Костур, където обе-
динените сили на французи и сърби 
успяват да ги спрат. 
На свой ред ген. Сарай организира 
контраофанзива. Разразяват се тежки 
боеве при Чеган. 1-а и 3-а сръбски ар-
мии (4 пехотни дивизии) подкрепени 

от мощната френска артилерия на-
стъпват към Малка-нидже и Каймак-
чалан, а френските войски започват 
широк обход на югозапад с цел да об-
хванат десния български фланг. Това 
масирано настъпление българите се 
налага да го посрещнат в тежък мо-
мент, в който Румъния вече е влязла 
във войната (27 авг.) и е започнало 
настъплението към Добрич и Тутра-
кан. С други думи българските сили 
са разпиляни на два доста отдалечени 
един от друг фронта, а също и за оку-
пационни контингенти в новоприсъ-
единените земи. Въпреки това бълга-
рите оказват изключително упорита 
съпротива за маневрен тип война и 
при липса на отбранителни съоръже-
ния в Битолската равнина успявайки 
да задържат настъплението на врага 
с непрекъснати боеве в продължение 
на близо месец. 
В битката под Лерин българската ка-
валерия се врязва дълбоко сред реди-
ците на настъпващия 175-и френски 
пехотен полк. Конниците започват по-
головна сеч над хаотично разбягалите 
се противници. Положението им става 
толкова критично, че французите се 
виждат принудени да прибегнат до 
един доста отчаян избор - да открият 
огън със собствената си артилерия по 
собствената си пехота за да спрат неу-
държимата българската конница.
Западно от този участък в битката 
при завоя на река Черна  също тол-
кова безрезултатна остава и яростна-
та атака на сръбската армия. Въпреки 
солидната артилерийска и техниче-
ска подръжка от французите и въпре-
ки неистовия им напън да си пробият 
път на север към изоставената роди-
на, българските редици не се огъват.
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Поради огромните загуби в жива сила 
и липсата на успех френското ко-
мандване сменя ген. Кордоние с ген. 
Льоблоа.
На 18 ноем. обаче заедно с пристигна-
лите руски и италиански подкрепле-
ния започва нова масирана офанзива 
срещу оределите български войски, 
съсредоточени вече предимно в Доб-
руджа. При така създалата се ситуа-
ция и по настояване на немския щаб 
Битоля е изоставена за да се заеме по-
удобна отбранителна позиция на 5 км 
северно от града. На 27 ноем. врага се 
опитва да щурмува тази позиция, но 
без никакъв успех.
В тези боеве (август – ноември 1916 г.) 
падат 14 000 французи, 28 000 сърби 
и ок. 1000 руснаци, българите губят 
общо ок. 40 000 души убити, ранени и 
жертви на болести.
Тази офанзива на Антантата имаща 
за цел да подпомогне и мотивира ру-
мънците, както и миналата през 1915 
г. имаща за цел да помогне на сърбите, 
е успешно спряна от българите, макар 
и с ок. 20-30 км отстъпление в Битол-
ската равнина. От тук нататък на този 
фронт и българите и съглашенците 
минават в отбранителни позиции. 
Сега погледът на българския войник 
се обръща далеч на североизток към 
поробената Добруджа.

в л и з а н е  н а  р у м ъ н и я  в ъ в  в о й -
н а т а

Въпреки, че Румъния все още се на-
мира в съюз с Австро-Унгария, той е 
само формален, колкото да може тя да 
отстоява интересите на огромното си 
малцинство в Трансилвания. С набли-
жаването на войната тя все повече се 

ориентира към Антантата. Като след 
анексията и на южната част от Добру-
джа през 1913 г. Румъния вече се счи-
та за достатъчно компенсирана спря-
мо руското заграбване на Бесарабия. 
Освен това тя получава и гаранции за 
пълна подкрепа от страна на Русия в 
бъдеща война срещу Австро-Унгария, 
също така и обещания от Англия да 
получат цялата територия до р. Тиса 
(далеч отвъд реалните етнически гра-
ници на румънците). Както и обеща-
ния от Англия и Франция, че ще дър-
жат българската армия максимално 
ангажирана чрез войските си на Ма-
кедонския фронт. Поради което Румъ-

Британски плакат приветстващ 
решението на Румъния да се 
противопостави на кайзера
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ния решително преминава на страна-
та на Антантата. 
С оглед на пълната ангажираност на 
австро-немските войски по Източния 
и Западния фронт и крехките полу-
опълченски отряди оставени да па-
зят границата по Карпатите, румън-
ците избират тактика на офанзивни 
действия в Трансилвания срещу тях 
и дефанзивни в Добруджа срещу бъл-
гарите, разчитайки там на руските си 
подкрепления и укрепените си пун-
ктове в района като Тутракан и Сили-
стра.

Трансилвански фронт. На този фронт 
Румъния оперира с 1-а, 2-а и 4-а армия 
( общо ок. 440 000 души) срещу 1-а ав-
строунгарска и 9-а германска армия 
(общо ок. 70 000 души).

Първоначално трите румънски армии 
напредват успешно в Трансилвания, 
преодоляват лесно слабата защита на 
карпатските проходи, като превземат 
Брашов и други важни пунктове от-
въд билото. Но в този момент започва 
шеметната българска офанзива в Доб-
руджа, която всява смут в румънския 
щаб и го заставя да изостави настъ-
пателната операция в Трансилвания 
като приоритетна. Още повече, че и 
руските подкрепления (3 пехотни ди-
визии) на десния фланг на Северната 
армия са с много лошо снабдяване и 
не успяват да им окажат почти никак-
ва помощ.
Пак по същото време немското ко-
мандване изпраща подкрепления на 
австро-унгарците в района. Свалени-
ят преди това от поста началник щаб 
ген. Ерих фон Фалкенхайн започва 

Румънски войски навлизат в Трансилвания 
през 1916 г
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контраофанзива с поверената му 9-а 
армия и срива румънците обратно във 
Влашката равнина.

д о б р у д ж а н с К и  ф р о н т . 

В Добруджа българите оперират с 3-а 
армия в състав 1-а и 4-а пехотна диви-
зия, 1-а кавалерийска дивизия и Бдин-
ската бригада. (общо ок. 70 000 души 
и 220 оръдия).
Срещу тях врага разполага с 3 румън-
ски пехотни дивизии и 1 кавалерий-
ска бригада, 1 руска пехотна дивизия, 
1 Сърбо-хърватска пехотна дивизия, 1 
руска кавалерийска дивизия (общо - 
112 000 души и 200 оръдия).

щ у р м ъ т  н а  т у т р а К а н с К а т а 
К р е п о с т . 

Крепостта изграждана в про-
дължение на 3 г. под ръковод-
ството на белгийски инженери 
се намира върху плато извися-
ващо се на 110 м над Дунав, кое-
то я прави естествено укрепена 
позиция. Тя се състои от три по-
яса отбранителни линии, най-
мощен от тях е втория, състоящ 
се от общо 12 форта, телени за-
граждения, укрепени батареи 
и фланкиращи оръдия защите-
ни със стоманени куполи. Като 
тази линия е разположена до 
ръба на падина с радиус 8-9 км, 
което само по себе си значител-
но затруднява нападащите я. 

Пред всичко това е изнесена предната 
линия, съставена от добре уредена ок-
опна мрежа с траншеи, телени заграж-
дения, ходове за съобщения, складове 
и т.н. Гарнизонът отбраняващ града 
(17-а пехотна дивизия) се състои от 28 
000 души, 125 оръдия, 3 000 коня, 66 
картечници и 18 000 пушки, като от-
делно в резерв стоят и частите на 15-а 
пехотна дивизия.
Ударната групировка на българските 
войски, която щурмува крепостта е 
съставена от 4-а Преславска дивизия 
,1-а бригада от 1-а Шопска дивизия и 
Дунавския германски отряд – общо 55 
000 души, 132 оръдия и 53 картечни-
ци под командването на ген. Киселов.

На 5 септ. 1916 г. в 6:30 сутринта бъл-
гарските тежки батареи едновремен-
но откриват разрушителен артиле-
рийски огън по всичките фортове на 

Пробивът и овладяването на 
Тутракан
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крепостта. Още от самото начало зна-
чителна част от отбраняващите ги ру-
мънци изпадат в паника от страшната 
пукотевица и започват да напускат ук-
репленията бягайки назад към града. 
Постепенно осезаемо започва да от-
слабва и ответния артилерийски огън 
от тези фортове.
Впуска се скоро в масирана атака и 
българската пехота. Румънците все 
пак успяват да нанесат тежки пора-
жения на настъпващите с голи гърди 
срещу тях българи, главно от стрел-
бата на куполните оръдия непосред-
ствено пред телените заграждения. 
Въпреки това 1-а Преславска бригада 
успява за по-малко от половин час да 
пробие загражденията и да превземе 
форт №7. Въпреки силния артиле-
рийски и картечен огън от форт №8 
1 шопска бригада и 6 Търновски полк 
успяват и там да разкъсат загражде-
нията изваждайки с голи ръце теле-
ните колове под дъжд от куршуми и 
снаряди. В този участък румънците 
пробват контраатака, която е отбита с 
огромни усилия от търновци и шопи, 
чиито патрони свръшват и се стига до 
свирепи ръкопашни схватки и бой с 
щикове и приклади, в резултат на кое-
то до 13:00 българските войници ус-
пяват да влезнат и в самия форт и да 
го овладеят. 
По същото време в участъка на 4-а 
Преславска дивизия отново с цената 
на огромни жертви и голяма храброст 
войнишкия порой нахлува и във фор-
товете №5 и №6. До ранния следобед 
един след друг падат още 4 форта.

Главнокомандващият ген. Теодорес-
ку въвеждайки резервите си хвърля 
усилията на гарнизона срещу десния 

български фланг в опит да го разкъ-
са и да си отвори път за отстъпление 
към Силистра. Но тези усилия, както и 
усилията на силистренския гарнизон 
да им се притече на помощ, са пресече-
ни навременно и успешно отблъснати 
от други български части. До края на 
деня вече целия фортови пояс е на-
пълно овладян, но решителния щурм 
към града е отложен за следващата су-
трин.

И на втория ден боевете започват още 
в 6:30 сутринта. Към 11:00 1-а Пре-
славска бригада навлиза в гъстата и 
изпокършена от снаряди Тутраканска 
гора. Преодолява румънските засади 
устроени из нея и разполагайки арти-
лерията си в края й започва обстрел 
по румънските батареи намиращи се 
на гребена до самия край на града, 
които също отвръщат на огъня. И тук 
както на предния ден, по време на ар-
тилерийската престрелка и още пре-
ди българската пехота да се впусне в 
атака, румънските окопи започват да 
се изпразват. Из царевичаците и труд-
но проходимата Тутраканска гора ха-
отично плъзват като подгонен дивеч 
огромни групи от румънски войници 
без посока и без офицери. Някои все 
пак остават на позициите си и се сра-
жават в отчаян опит да спасят поло-
жението, пробват дори контраатака 
срещу преславци, но българските час-
ти продължават бавно и методично да 
настъпват от 3 страни имайки пред-
вид, че все още масата отбраняващи е 
значителна. 

Междувременно паниката сред ру-
мънските войници на гарнизона ста-
ва напълно неконтролируема. Ген. Те-
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одореску бяга от града. Командването 
поема полк. Мазареску, но се оказва 
безсилен да организира по някакъв 
начин войските за продължаване на 
съпротивата. Вече безконтролните 
войници се стичат на големи маси по 
улиците към пристанището. Когато 
местата по корабите и лодките свърш-
ват цели роти се хвърлят във водата 
и отчаяно започват да плуват към от-
срещния бряг. 
Виждайки как българската артилерия 
и картечници вече се разполагат по 
брега обезумели румънски войници 
започват истински сражения помеж-
ду си за място в някоя пробита лодка, 
върху плаващ сандък или греда. По 
тях започва да гърми дори и пехотата 
с пушките си. Само малцина доплуват 
живи до отсрещния бряг през почер-

венелите води на Дунава, включител-
но двама знаменосци на полкове. Ду-
навския флот също успява да прибере 
шепа влачени от водите войници, но 
скоро след това получава заповед да 
се евакуира към Силистра.

Към 8 часа вечерта официално комен-
дантът на крепостта я предава безу-
словно на българите. 
Само за два дни с открит щурм българ-
ската пехота успява да превземе една 
от най-модерните и силно укрепени 
крепости в Европа. Това удивява сил-
но западните военни експерти, които 
никак не са очаквали подобно нещо да 
се случи.
Пред фортовете на крепостта костите 
си оставят над 1600 български войни-
ци, а други ок. 6300 са ранени в битка-
та.
Румънците дават близо 7 000 жертви - 
убити ранени и безследно изчезнали.
Общо в български плен падат ок. 28 
000 румънски войници и 480 офице-
ри, заедно с цялата крепостна и пол-
ска артилерия на гарнизона, неговите 
боеприпаси, провизии, телефони, ав-
томобили и файтони. Поради липса-
та на мост при Тутракан румънците 
практически не успяват да отнесат 
нищо от там.

С падането на крепостта се откри-
ва плацдарма за настъпление на 3-а 
армия на север, което същевремен-
но спомага много и на действащата в 
Трансилвания 9-а германска армия. В 
румънския щаб надделяват опасени-
ята, че след превземането на Тутра-
кан българите ще се прехвърлят през 
реката и ще настъпят директно към 
Букурещ, което ги принуждава да за-

Британско издание представя 
бягството на румънците през 
Дунав като героизъм - ‘Спасяване на 
знамената с плуване’
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почнат да изтеглят цели дивизии от 
Карпатския фронт на юг към застра-
шената си столица.

За победата при Тутракан трябва да се 
отбележи и заслугата на Кавалерий-
ската дивизия на ген. Колев. Въпре-
ки, че тя не участва директно в щурма 
на крепостта през цялото време пази 
фланга на атакуващите и нанася зна-
чителни поражения на настъпващия 
противник. Заедно с 6-а Бдинска ди-
визия тя успява да покрива един дос-
та дълъг фронт от 120 км през откри-
тата равна Добруджа благодарение на 
високата си маневреност и успешно 
отбива всички румънски атаки по пог-
раничната полоса.

о п е р а ц и и  в  ю ж н а  д о б р у д ж а

Виждайки крупните български сили 
приближаващи Тутракан главноко-
мандващия на 3-а румънска армия ген. 
Аслан още преди началото на щурма 
заповядва на всички близко разполо-

жени части да се придвижат към кре-
постта за да й окажат подкрепа. На там 
поема 9-а пехотна дивизия от Сили-
стра и 19-а от Добрич. В същото време 
пращат руския кавалерийски корпус, 
включващ и казашка конница, както и 
румънски пехотни подразделения, да 
настъпи от Меджидие (дн. в Северна 
Добруджа, Румъния) към Куртбунар 
(дн. Тервел). Подбудите за това, както 
вероятно и за румънските настоява-
ния да им пратят руски подкрепления 
в Добруджа, е твърде вероятно да са 
свързани със силата и авторитета на 
руската армия, както и с надеждите, 
че българите ще откажат да се бият 
срещу своите някогашни освободите-
ли. Подобни макар и негласни опасе-
ния за последното има и в българския 
щаб, но още от самото начало на бо-
евете става ясно, че са били напълно 
неоснователни. 

Българската 1-а конна дивизия под 
командването на ген. Колев, която 
разузнава в района, навреме узнава 

 Ген. Иван Колев пред Конната дивизия, септември 1916 г.
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за придвижващата се на юг вражеска 
колона и я пресреща край селата Коч-
мар и Карапелит. 400 български кава-
лериста от 6-и конен полк ненадейно 
налитат на колоната от казашки ко-
нници, румънска пехота и артилерия 
и след няколко последователни атаки 
я попиляват. Противниците се пръс-
ват в произволни посоки, но са пре-
следвани и сечени от българските ка-
валеристи, в резултат на което дават 
650 убити и 730 пленени, срещу само 
15 убити българи.

На следващия ден (4 септ.) Варненския 
гарнизон влиза в Добрич посрещнат с 
цветя и песни от населението.
В резултат  между руския и румънския 
щаб възниква спор относно ответни-
те действия. Изтласканите на север 
след боя при Кочмар руско-румънски 
сили получават заповед от ген. Аслан 
незабавно да се насочат на запад в по-
мощ на тутраканския гарнизон, дока-
то ген. Зайончковски им нарежда да 
се прегрупират заедно със сърбо-хър-
ватските части и да настъпят на юг за 
да върнат обратно Добрич. 
В крайна сметка думата на руския ге-
нерал натежава повече и 19-а пех. ди-
визия така и не успява да се притече 
на помощ на бедстващата Тутраканска 
крепост. Не успява да стори това и 9-а 
пех. дивизия, която въпреки че тръгва 
от Силистра в тази посока е своевре-
менно посрещната от 3-а бригада на 
1-а Шопска дивизия (едва 2 полка). 
Въпреки численото си превъзходство 
след кратко сражение румънците ос-
тавят на бойното поле около 1000 
жертви и няколко оръдия и побягват 
обратно към Силистренската крепост, 
а на другия ден изоставят и нея бягай-

ки на север. 
Така на следващия ден 10 септ. бъл-
гарските войски влизат в Силистрен-
ската крепост без бой. Без бой частите 
на Варненския гарнизон освобожда-
ват през това време и Балчик, Каварна 
и нос Калиакра.
Пристигналият във Варна турски 
полк е препратен веднага към Добрич, 
натам е пратена и една бригада от 6-а 
дивизия, която се окопава на 5 км се-
верно от града. Конната дивизия зае-
ма позиции по средата между Добрич 
и Силистра, на по ок. 40 км и от двата 
града. 

б и т К а т а  з а  д о б р и ч

Към Добрич врага настъпва със зна-
чително числено превъзходство: 2 пе-
хотни полка, 1 стрелкови баталъон, 8 
скорострелни батареи от румънска 
страна и 6 ескадрона конница – от ру-
ска, срещу 10 пехотни роти и 2 скорос-
трелни батареи от българска.

Още на 5 септ. в 8 часа сутринта круп-
ни вражески сили нападат изморени-
те и недоспали от бързото придвижва-
не български части в района. Шестте 
руски ескадрона се понасят срещу бъл-
гарските позиции, но частта на майор 
Илчев с 2 пехотни роти, успява да спре 
на открита позиция страшния устрем 
на руските кавалеристи! Малко по-
късно с огън и контранастъпление са 
разбити и обърнати в отстъпление и 
настъпилите пехотни части на про-
тивника.
На следващия ден румънците и рус-
наците опитват нови набези откъм 
различни села край Добрич. Команд-
ващия отбраната ген. Кантарджиев 
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успява да събере известни подкрепле-
ния и да удържи положението и през 
този ден, стремейки се да пази съще-
временно от врага подстъпите към 
Варна и на изток.

7 септ. е критичния ден в тези боеве, 
ген. Зайончковски концентрира всич-
ките си сили за щурм срещу крехките 
ни отбранителни линии пред Добрич. 
Този ден успяват да пристигнат и тур-
ските подкрепления от Варна, общо 3 
батальона.
Опитите за контраофанзива на бъл-
гарите са осуетени от мащабното на-
стъпление по целия фронт на крупни-
те вражески сили. От единия край 1-а 

Бдинска бригада опитва да флангира 
противника, но е отблъсната обратно 
с мощен артилерийски огън назад, по-
дир което гъсти вражески редици на-
стъпват на юг. Същия обход опитва да 
направи откъм десния фланг и 36-и 
пех. полк, но е посрещнат от цялата 
сръбско-хърватска дивизия, която го 
изтласква на юг в стремежа си също 
да обхване българския фланг. Полкът 
отстъпва безпомощно назад под неу-
държимия напор на врага и в този мо-
мент по всичко личи, че сражаващите 
се вече на предела на силите си тънки 
отбранителни позиции ще рухнат. 
В този момент обаче неочаквано и за 
самите българи на помощ пристига 

‘Български кавалеристи преследват разбитите румънски войски в Добруджа’ - 
Германска рисунка изобразяваща боя при Кочмар-Карапелит
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ген. Колев. Въпреки, че заповедта му е 
да заема позиции чак при Куртбунар 
(Тервел), той дочува оттам далечния 
тътен от яростните артилерийски 
залпове, които се разменят около До-
брич и на своя глава решава незабав-
но да се отправи натам. Впоследствие 
инициативата е одобрена и от главно-
командващия войските ва Северния 
фронт ген. Тошев. 
Силите, с които ген. Колев тръгва са 1 
пехотна бригада, 1 пех. полк и 1 кон-
на бригада, които се насочват към До-
брич в 3 колони. Той успява за 7 часа 
да ги придвижи от Тервел до Добрич 
и пристигайки на бойното поле ги 
въвежда в боя директно от походен 
марш.

Подкрепленията достигат първо ле-
вия български фланг, където войни-

ците от 16-и Ловчански пех. полк бук-
вално в последния момент успяват 
да се притекат на помощ на изнемог-
ващата Бдинска бригада, откривайки 
фланкиращ огън по настъпващите ру-
мънци с 4 картечни пеши ескадрона 
и 1 скорострелна планинска батарея. 
Пометен от залповете им и атаките 
на 2-и конен полк врага не само спи-
ра стремителното си досега настъп-
ление, но и побягва в посока към с. 
Осман-факъ. В боя се въвеждат и ос-
таналите части, а врага постепенно 
последва отстъплението на десния 
си фланг и скоро отстъпва по целия 
фронт на север. 

Така в тридневни кървави боеве, бъл-
гарите успяват да опазят Добрич с це-
ната на ок. 3000 жертви и да прогонят 
чуждите нашественици.19-а румън-

Боевете при Добрич - съвременна възстановка
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ска дивизия дава 600 убити и 1000 
пленени преди да се оттегли. 
3-а армия категорично надделява над 
пъстрите румънско-руско-сръбско-
хърватски войски нападащи от север 
под командването на руски генерал. 
Като това се дължи до голяма степен 
на ниския боен дух при румънските 
войници, въпреки че разполагат с от-
лично устроени и снабдени укрепле-
ния в района и въпреки настървеност-
та с която се бият другите части като 
сърбо-хърватите например. Желание-
то за отмъщение у българите и за ос-
вобождаване на Златна Добруджа мо-
тивират силно българските войски и 
ефектът от това е поразителен, особе-
но при откритите атаки на укрепени 
позиции при тогавашната вече доста 
нарастнала сила на артилерията.
Отделно и генералите Кантарджиев, 
Попов и Колев много добре оперират 
съвместно оказвайки си съдействие 
един на друг и реагирайки адекватно 
във всяка сложна ситуация. 

При освобождаването на тези терито-
рии, особено в Добрич и Балджа отте-
глящите се румънски войници, които 
досега са се държали като колонисти 
с местното население, извършват дос-
та убийства, арести и отвличания над 
етнически българи. Сред намерените 
обезобразени трупове има и такива 
на жени и деца. А под изоставените по 
пътя на изтеглящите се колони тру-
пове, сандъци, оръдия и др. предмети 
често подлите румънци залагат бом-
би. Което в някои случаи обезобра-
зява дори непогребаните трупове на 
собствените им бойни другари падна-
ли за своята родина. Но за всичко това 
им предстои да си заплатят.

В крайна сметка вероломно заграбе-
ната преди 3 години Южна Добруджа 
отново е в български ръце. Разбира се 
с това борбата все още далеч не е при-
ключила. Вражеските сили се изтег-
лят организирано на север и се готвят 
за новите сблъсъци. Предстои да се 
извършат още много велики подвизи 
от нашата армия до края на Великата 
война.
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Стефан Тошев
- „Българската армия в Световната 
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Фигура 1.

Несъмнено всеки един от нас е 
бил фотографиран през живо-
та си и малко или много е наяс-

но с обхвата на занимание на фотогра-
фията. През последните сто години, 
методите за заснемане на статични и 
движещи се изображения се измени-
ха драстично, преминавайки през го-
леми технологични трансформации. 
Предлагаме ви кратък исторически 

преглед и техническо просвещение 
върху някои от съвременните методи 
за улавяне на фотографски изображе-
ния.

Тридесетте години на двадесети век 
бележат ключов момент в развитието 
на техниките за разпространение на 
информацията. На 25-ти август 1934 
година за пръв път в историята на 
човечеството, американският физик 
Фило Фарнсуърт представя изцяло 
електронна система за предаване и 
приемане на телевизия пред широка-
та публика във Филаделфия [1]. Пред-
ставите на голяма част от обществото 
за изобретяването на телевизията са 
свързани с конструирането на теле-
визионния приемник. Важно е да се 
отбележи, че не по-маловажна роля в 
осъществяването на телевизионните 
предавания има видеокамерната ва-
куумна тръба. Въпреки че тази ранна 
технология за улавяне на светлината 
прави телевизията и масовото раз-
пространение на информация реал-
ност, тя далеч не дава възможност за 
лесно заснемане на фотографии по-
ради естеството на електровакуумни-

Технологии

Цифрови фотоматрици - от ерата 
на динозаврите до днес
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те технологии. Липсата на надеждна 
електронна памет, както и редица до-
пълнителни модули, дават предим-
ство за развитие на традиционната 
фотохимична фотография, която се 
развива от края на деветнадесети век. 
Независимо от всичко, телевизията се 
явява основоположник на електрон-
ното предаване на изображения и до 
голяма степен води до косвени идеи 
за по-нататъчното развитие на фото-
графията.

Изобретяването на транзисторът през 
1947 година от групата на Шокли и 
Бардийн води до революция в расте-
жа на електронните запаметяващи 
устройства [2]. Открива се, че полу-
проводниците притежават много до-
бри светлочувствителни свойства и 
разработката на полупроводников за-
местител на видеокамерната тръба е 
въпрос на време.

През 1969 Уилард Бойл и Джордж 
Смит, също работят в лабораториите 
Бел. По пътя да създадат запаметява-
ща матрица забелязват нещо много 

интересно, а именно, че информаци-
ята запаметена върху матрицата се 
променя след включване на осветле-
нието в лабораторията [3]. През след-
ващите години групата в Бел изоставя 
първоначалната си идея за разработ-
ка на електронна памет базирана на 
този метод, и вместо това се залавя 
с усъвършенстването и прилагането 
на този ефект и технология, извест-
на с названието CCD (Charge Coupled 
Device) бълг: зарядно-свързан при-
бор, за извличане на светлинни из-
ображения. CCD матриците работят 
благодарение на свойството на по-
лупроводниковите материали да про-
веждат електрони при облъчване със 
светлина, както и на принципа на пре-
местване на заряд в полупроводник 
чрез привличане от силно електрично 
поле.

Нека да погледнем отвисоко върху 
физичните ефекти, които се случват 
в CCD матриците. На фигура 1 е пока-
зано принципното устройство на един 
CCD сензор, който има четири основ-
ни съставни части:

Фигура 2: Принципна схема на CCD сензор
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1. фотодиодна матрица, съдържа-
ща “кладенци с електрони”
2. редици от метални електроди 
поставени над всеки кладенец
3. хоризонтален преместващ ре-
гистър (също състоящ се от електрон-
ни кладенци)
4. изходен усилвател и външна ци-
фровизираща електроника

Всеки един кладенец (или пиксел) 
представлява обратно поляризиран 
полупроводников диод, който има 
свойството да разрежда първоначал-
но натрупания в него заряд при об-
лъчване със светлина. Пикселите са 
формирани в двумерна матрица с оп-
ределен брой редове и колони, като 
над тях има изградена мрежа от свър-
зани метални електроди по хоризон-
тала. При първоначално установява-
не на матрицата в режим готовност, 
всички електронни кладенци биват 

заредени (напълнени с електрони) до 
нивото на захранващото напрежение 
на матрицата. Началото на интегри-
рането (експозицията на изображе-
нието) започва при изключване на 
захранваното напрежение към пиксе-
лите. По време на тази фаза светлин-
ните фотони попадат върху пикселите 
и постепенно разреждат първоначал-
но натрупания заряд от електрони 
върху всеки един елемент от матри-
цата. Когато те се удрят в натрупани-
те електрони, образуващи заряда, те 
се изместват от по-високо към по-ни-
ско енегрийно ниво. След изминаване 
на първоначално зададеното време 
за експониране, външната управля-
ваща електроника подава незастъп-
ващи се правоъгълни сигнали върху 
четните и нечетните електроди. Това 
дава възможност на електроните има-
щи отрицателен заряд и заклещени в 
кладенците, да се привлекат от пра-

Фигура 3: Илюстративна диаграма на 
преместване на заряди в CCD сензор
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воъгълния сигнал с положителен по-
тенциал и да се отблъснат от сигнала 
с отрицателен, както е и скицирано на 
фигура 2.

Това разпределение на импулсите във 
времето поражда верижно премества-
не на зарядите в пикселите по посока 
на изходния преместващ регистър. 
Сам по себе си, той не се отличава по 
нищо друго от един нормален ред от 
пиксели от активната част на матри-
цата, с изключение на това, че е свет-
лозащитен с плътен метален слой и 
непрозрачен филм от полимер над 
него. Електродите на изходния пре-
местващ регистър се управляват с 
идентичен вид незастъпващи се пра-
воъгълни сигнали. Разликата е в това, 
че са с по-висока честота. В случая тя е 
кратна на честотата на вертикалните 
сигнали и дължината на един ред по 
хоризонтала, фигура 2. Преместени-
ят заряд, излизащ от хоризонталния 
преместващ регистър, се преобразува 
в напрежение посредством усилвател 
интегриран върху самата CCD матри-
ца, като напрежението от неговия из-
ход бива изведен извън чипа.
За да е възможен записът на изведе-
ния аналогов и продължителен във 
времето сигнал върху цифрова памет 
е необходимо той да се преобразува в 
цифров. За това се грижат така наре-
чените Аналогово-Цифрови Преобра-
зуватели (АЦП), които са поставени 
като отделни чипове в цялата система 
формираща камерата. CCD матриците, 
за разлика от CMOS сензорите, сами по 
себе си не могат да изградят цялост-
на система (камера) без използване-
то на допълнителна цифровизираща 
електроника под формата на външни 

интегрални схеми. Това е и основната 
разлика между CCD и CMOS сензорите 
— технологията за производство на 
CCD матрици не позволява интегрира-
не на транзистори върху същия чип, 
което налага използването на допъл-
нителни външни интегрални схеми за 
изграждането на камерата.

Така наречената CMOS (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor) технология 
се развива и влиза активно в употреба 
в началото на 80-те години. Първите 
CMOS-базирани светлинни сензори 
се появяват едва през края на 90-те и 
продължават да се усъвършенстват и 
до днес. Началото на CMOS сензорите 
се поставя от групата на Ерик Фосъм в 
Лабораториите JPL в Калифорния през 
1995 г. [4]. Групата, водена от Ерик, 
се съсредоточава върху изграждане-
то на светлинен сензор с усилватели 
на заряд, същите като гореупомена-
то използваните усилватели при CCD 
матриците, но поставени върху всеки 
пискел. Първоначалното приложение 
на тази разработка е да се създаде ми-
нитюаризирана камера, която да бъде 
поставена върху проект на евентуал-
на междупланетна совалка. Първите 
реакции на учените от JPL върху иде-
ята на Ерик са негативни, и като цяло 
работата се смята за недоразумение. 
През 1995г., разочарован от бавния 
темп на прогрес в JPL, Ерик основа-
ва компанията Photobit, която има 
цел да комерсиализира създадената 
до този момент технология [5]. След 
първоначалния успех на фирмата, ре-
дица други групи по света, предимно 
производители на полупроводникова 
памет, решават да последват и дораз-
виват технологията. През този период 
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полупроводниковите електронни па-
мети са интегрални схеми най-сходни 
по вид с CMOS сензорите. Това разви-
тие продължава с пълни темпове и до 
днес.

Нека разгледаме набързо и принци-
па на работа на CMOS сензорите. Фи-
гура 3 изобразява принципна схема 
на един съвременен CMOS светлинен 
сензор, а на фигура 4 е показано реал-
но изображение на CMOS сензор.

Фигура 4: Принципна схема на CMOS 
сензор

Фигура 5: Изглед на CMOS сензор 
CMV12000 на фирмата CMOSIS
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Всеки пиксел, освен по фоточувстви-
телния диод е подобен на този при 
CCD, но съдържа и транзистор, който 
практически служи за преобразуване 
на заряда, натрупан върху фотодиода 
в електрическо напрежение. Всяка ко-
лона пиксели дели един общ провод-
ник, наричан още бит-линия, идващ 
от историческата аналогия с полуп-
роводниковите памети, които също са 
формирани под формата на матрици. 
Той е опроводен вертикално и е обо-
значен на фигура 3. Всяка бит-линия, 
по която се предава аналоговото на-
прежение, съответстващо на интензи-
тета на светлината попаднала върху 
фотодиода, бива свързана с аналого-
во-цифрови преобразуватели (АЦП) 
изградени на дъното на всяка колона. 
Поставянето на АЦП на всяка колона 
ни позволява да преобразуваме ана-
логовата информация в пъти по-бър-
зо в сравнение с CCD камерите, които 
могат да работят само с едно АЦП и 
преобразуват серийно информацията 
от всеки един пиксел от матрицата. 
Този метод на отчитане бива нари-
чан още колонно-паралелен. Тъй като 
всяка колона споделя една бит-линия, 
за да можем да прочетем стойността 
от всички редове на матрицата, е не-
обходимо да превключваме бит-лини-
ята към пикселите ред по ред. За това 
се грижи така нареченият драйвер на 
редовете, който е поставен хоризон-
тално и е обозначен на фигура 3. Тук е 
мястото да отбележим, че именно по-
ради споделената бит-линия, по-голя-
мата част от CMOS сензорите сканират 
светлинната информация ред по ред. 
Този режим на работа бива наричан 
още „падащ затвор“ (rolling shutter). 
При заснемането на движещи се обек-

ти обаче, този метод на отчитане може 
да създаде нежелани артефакти върху 
кадъра на движещия се обект. Пример 
за често срещан дефект, породен от 
ниската скорост на сканиране на ре-
довете („падащ затвор”), е показан на 
фигура 5.

Фигура 6: Нежелан артефакт изкри-
вяващ кадъра (в този случай витлата) 
породен от ефекта “падащ затвор” [6]

Заснет е витлов самолет в подготовка 
за излитане — поради високата ъг-
лова скорост на витлата на самолета 
те попадат в различни участъци от 
прогресивно сканираните редове (па-
дащ затвор) на фотоматрицата. При 
CCD камерите този ефект е слабо за-
стъпен, тъй като при тях нивото на 
зарядите в пикселите (кладенците) 
бива замразено едновременно (гло-
бално) за всички редове. Съществуват 
и CMOS матрици с глобален затвор 
(global shutter), които използват по-
сложна структура на пикселите, но на 
този етап на развитие на CMOS техно-
логията те са скъпи и страдат от реди-
ца проблеми, свързани с увеличения 
шум при отчитане.

В последните десет години се забеляз-
ва драстично подобрение на качество-
то на заснетите изображения в полза 
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на CMOS матриците. То е породено от 
усъвършенстването на полупровод-
никовите процеси и факта, че CMOS 
технологията предлага вродена въз-
можност за висока интеграция с ана-
логово-цифровите преобразуватели, 
както и допълнителни цифрови сис-
теми за обработка на заснетото изо-
бражение върху същия чип. Ключова 
за сензорната индустрия година бе 
2015та, тъй като най-големият произ-
водител в света на CCD и CMOS сензо-
ри — Sony, с дял на пазара от над 70 
% за CCD сензорите, обяви, че повече 
няма да инвестира в развойна дей-
ност върху CCD сензорите, и произ-
водството им от тяхна страна ще бъде 
спряно през 2017-та година. Това бе 
ключов знак за развитието на сензор-
ната индустрия и в известна степен 
показва, че CMOS технологията е уз-
ряла достатъчно за да измести CCD ус-
тройствата от пазара. Тук е мястото да 
вметнем, че все пак CCD устройствата, 
поне в близко бъдеще, ще продължат 
да бъдат използвани в обсерватории-
те и телескопите за астрономически 
изследвания поради тяхната добра 
възможност за работа в криогенни 
условия. Възможността за охлаждане 
на фоточувствителните матрици е от 
голямо значение за астрономически-
те изследвания. При използването на 
дълги времена на експозиция — ка-
квито налагат условията за заснемане 
на далечни звезди, от които достигат 
нищожен брой фотони до земята — 
дори и най-малкият шум породен от 
топлинното движение на електроните 
може да се отбележи като „бяла точка“ 
върху картината и респективно да из-
образи фалшива звезда. Охлаждането 
на фоточувствителната матрица води 

до забавяне на топлинното движение 
на токоносителите и води до резул-
тантни изображения с по-нисък шум.

В бъдещ план ни очаква многократно 
повишаване на светлинната чувстви-
телност и разделителната способност 
на CMOS сензорите. Днес, макар и още 
в лабораторни условия, съществу-
ват сензори с възможност за улавяне 
на снопи светлина с точност до един 
фотон. Това означава, че човечество-
то е на път да изобрети “електронно 
око” с възможността да брои единич-
ни фотони, и съответно притежаващо 
качества по-съвършени от биологич-
ното. Внедряването на подобна тех-
нология в масово производство е все 
още възпрепятствано от редица труд-
ности свързани с ниската повторяе-
мост на опитите. Прогнозите за реали-
зирането ѝ в близко бъдеще обаче са 
оптимистични. В тандем с развитие-
то на този тип сензори, автономното 
реализиране и обработка на снетата 
информация става все по-популярно 
и е на път да стане от първостепенна 
важност при изграждането на цялост-
ни зрителни системи.
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Фигура 7: Геохронологична скала на фотоматриците

За довиждане ви предлагам заключителна диаграма ориентираща местоположе-
нието ни във времето:
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Въведение

Традиционно мотивацията се 
разделя на две основни фор-
ми - вътрешна и външна. Под 

понятието „вътрешна мотивация“ се 
разбират онези вътрешно присъщи 
личностни фактори, които влияят на 
индивида да се придържа към опре-
делено поведение. Докато вътреш-
ната мотивация винаги е резултат от 
прекия интерес на заинтересованите 
в дейността на организацията лица 

и зависи персонално от личността, с 
понятието „външна мотивация“ опре-
деляме системата от въздействия за 
мотивиране на хората за постигане на 
определена цел. 
Като бъдещи офицери настоящите 
курсанти трябва да познават потреб-
ностите на подчинените си, да могат 
да използват и прилагат различни мо-
тивационни методи, с оглед повиша-
ване нивото на собствена мотивация 
и мотивация на техните подчинени, и 

Военно дело

Мотивацията за обучение 
и дейност и връзката ѝ с  
удовлетвореността на примера 
на изследване мнението на 
обучаеми от Национален военен 
университет „Васил Левски“, 
България
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с цел достигане на високо професио-
нално представяне. Във връзка с ус-
пешното постигане на целите на ин-
дивидуалното и колективно военно 
обучение, както и във връзка с успеш-
ното усвояване на професията офи-
цер би следвало да се изяснят кои са 
основните фактори мотиватори, под-
тикващи индивида към дейност, как 
те влияят върху обучението, как се 
прилагат в обучението и каква е роля-
та както на личното усилие, така и на 
външните фактори върху индивиду-
алното и колективно представяне на 
обучаемите.

Основи на изследването на мотива-
цията за обучение и дейност
В специализираната научна литерату-
ра не съществуват точни критерии за 
анализ, изследване и измерване на ни-
вата на мотивация и удовлетвореност 
от която и да е човешка дейност. Прак-
тически всички изследвания върху 
мотивацията и удовлетвореността са 
основани на оценка, получена въз ос-
нова на въпросници, анкети, дълбо-
чинни интервюта. Поради факта, че  
мотивацията и удовлетвореността от 
дейност са индивидуални, субективно 
преживявани явления, този метод за 
събиране на данни и тяхната оценка 
се явява най-подходящ, което е обяс-
нимо и произтича от сложността на 
протичащите явления и закономер-
ности в личността. 
Научноизследователските търсения в 
научната разработка са ориентирани 
към предлагане на насоки за форми-
ране на методология при провежда-
не на изследване върху мотивацията 
за обучение и дейност и връзката ѝ 
с удовлетвореността на примера на 

обучаеми от Национален военен уни-
верситет „Васил Левски“, Велико Тър-
ново, България. 
Предмет на изследване в реална среда 
е мотивацията за обучение и дейност, 
а основен обект на изследване са ви-
пускът обучаеми  в няколко поредни 
години в професионално направление 
„Военно дело“, специалност „Органи-
зация и управление на военни фор-
мирования на тактическо ниво“ в На-
ционален военен университет „Васил 
Левски“. Под формата на контролни 
групи за сравнение в изследването се 
включват студенти и курсанти от пър-
ви курс на обучение. Като причини за 
избор на предмета и обекта на изслед-
ване могат да се посочат липсата на 
подобни изследвания, както и въвеж-
дането на модел на добра практика, 
който би представлявал интерес за 
различни военни учебни заведения.
Основна изследователска хипотеза 
е, че специфичната организационна 
култура във военните университе-
ти и в частност Национален военен 
университет „Васил Левски“ оказва 
голямо влияние върху индивидуал-
ната мотивация на курсантите за во-
енна  дейност в процеса на постигане 
на специфичните цели на обучение в 
тези организации. Считаме, че акаде-
мичното представяне на обучаемите и 
полученото от тях удовлетворение от 
обучението им по време на академич-
ната им подготовка е в зависимост, 
както от качеството и интензивност-
та на положените от обучаемите уси-
лия, така и от използваните методи на 
външна мотивация от страна на ака-
демичния и команден състав. 
Постигането на целта на изследва-
нето, а именно отхвърляне или пот-
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върждаване на изследователската 
хипотеза предполага решаването на 
следните задачи:
• Да се изведат критично основ-
ните мотивационни теории с акцент 
върху обекта на конкретното изслед-
ване, като се обогати и разшири ин-
струментариумът за изследване на 
мотивацията, съобразно спецификите 
на предмета и обекта на изследване.
• Да се извърши емпирично из-
следване върху мотивацията на обу-
чаемите в професионално направле-
ние „Военно дело“, по специалността 
„Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво“ в 
Национален военен университет „Ва-

сил Левски“.
• Да се анализират резултатите 
от емпирично изследване върху мо-
тивацията на обучаемите, да се кон-
статират основни проблемни области 
и се формулират препоръки за разра-
ботване на програма за подобряване 
мотивацията на обучаемите, като се 
предложат дейности и мероприятия 
за повишаването ѝ. 

Набирането на необходимата инфор-
мация за изследването се осъществя-
ва чрез комбинация от изследовател-
ски методи. Основен използван научен 
метод е емпиричното статистическо 
изследване, проведено в реална учеб-

Курсанти от Национален военен университет „Васил Левски“, България и 
Сухопътна академия „Николае Балческу“. Водещи занятието  - доц. д-р Елица 
Петрова и полк. доц. д-р Димитру Янку

/Архив на автора/

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

120 Българска наукаМарт 2017

на обстановка. 
В изследването се използва въпрос-
ник, съчетаващи въпроси с зададени 
отговори и открити въпроси, на кои-
то обучаемите имат възможност да 
изкажат лично мнение.  Освен тради-
ционните въпроси за проучване ни-
вото на мотивация, при изработване 
на въпросника са заложени въпроси, 
на които изследователят би следвало 
да обърне повече внимание. Това са и 
очакваните проблемни области и кри-
тични моменти отбелязани още на 
първоначалния диагностичен етап от 
изследването, който се проведе в два 
военни университета - Национален 
военен университет „Васил Левски“, 
България и Сухопътна академия „Ни-

колае Балческу“, Румъния. Тези въпро-
си са в определена степен провока-
тивни и целят събиране на конкретна 
информация относно елементи на въ-
трешната мотивация на обучаемите, 
използваните методи за външна мо-
тивация и елементи на специфичната 
военна организационна култура. 
  В хода на теоретичното изследване 
са проучени мотивационните теории 
за потребностите, социално придо-
битото знание, бихейвиористични, 
когнитивни, психоаналитични и би-
ологизирани мотивационни теории. 
Разгледани са и мотивационните те-
ории от гл. т. на съдържанието на по-
требностите и начина на протичане 
на мотивационния процес. След за-

Курсанти от Национален военен университет „Васил Левски“, България и Су-
хопътна академия „Николае Балческу“.
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дълбочено теоретично изследване на 
многообразието от теории за мотива-
ция, беше съставен подходящ въпрос-
ник включващ 24 пункта, който да 
подпомогне постигането на поставе-
ните цели. Въпросникът е подготвен 
от доц. д-р Елица Петрова и полк. доц. 
д-р Димитру Янку и е следствие на тях-
ната многогодишна изследователска 
дейност в областта на мотивацията на 
заетите лица. Изследването върху мо-
тивацията на обучаемите преминава 
през няколко етапа.
Диагностичен етап. Проведе се през 
академичната 2012/2013 година съв-
местно със Сухопътна академия „Нико-
лае Балческу“. Използван е въпросник, 
състоящ се от 15 въпроса, предвари-
телно одобрен от ръководството на 
университетите, който включва въ-
проси с възможност за отговор по 5 
степенна скала и открити въпроси, с 
възможност за предоставяне на мне-
ние от страна на анкетираните. 
Заложените изследователски цели 
бяха да се анализира организационна-
та култура в Сухопътна академия, Си-
биу в Румъния и Национален военен 
университет „Васил Левски” България 
и се определят онези елементи от нея, 
които оказват влияние върху мотива-
цията за дейност на курсантите, как-
то и да се идентифицират основни-
те мотивационни фактори и методи, 
използвани от академичния състав 
и командирите, които допринасят за 
постигане и повишаване мотивацията 
на курсантите от двете държави.  
Репрезентативната извадка се фор-
мира от 156 души. Обхванати бяха 
български и румънски курсанти от 
последните години на обучение в съ-
ответните висши учебни заведения. 

Социо-демографската структура на 
обхванатите лица е следната: 15,38% 
жени и 84,62% мъже. Изследването 
се осъществи с помощта на статисти-
чески програмен пакет за социални 
науки - SPSS. На база на извършено-
то предварително проучване, се ус-
танови, че съществуват специфични 
за организациите проблемни обла-
сти в няколко направления: зависи-
мост между индивидуалните усилия и 
крайни резултати в обучението; удо-
влетвореност от времето отделено за 
обща и специализирана военна подго-
товка; методи за външна мотивация 
използвани от академичния и коман-
ден състав; методи за мотивация при 
формиране на курсантите като бъде-
щи офицери и военни лидери; мате-
риална база, оборудване, техника и 
използвани дидактически материали.
След одобряване на молба до начални-
ка на Национален военен университет 
изследването навлезе в своя основен 
етап.

Основен етап на провеждане на из-
следването. Основната част от из-
следването е реализирано в периода 
2012-2016 година и продължава към 
момента. То цели да бъдат обхвана-
ти общо най-малко четири поредни 
випуска от обучаеми.  Представител-
ният масив от генерална съвкупност 
включва около и над 85% от обучаеми-
те, формиращи генералните съвкуп-
ности през различните академични 
години. Използван е предварително 
одобрен от ръководството на универ-
ситетите въпросник. На този етап въ-
просникът е разширен до 24 въпроса, 
съобразно нуждите отчетени на диаг-
ностичния етап. 
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В зависимост от зададените въпроси 
се отговаря по една от следните пет 
степенни скали:
• За констатиране на удовлетво-
реност/не удовлетвореност или без-
различие, отговорите се задават, как-
то следва: в много голяма степен; в 
голяма степен; нито в голяма, нито в 
малка степен; в малка степен и в мно-
го малка степен.
• За констатиране на съгласие/не-
съгласие или безразличие, отговорите 
се задават, както следва: напълно съм 
съгласен; съгласен; без значение; не 
съм съгласен и напълно несъгласен.

Въпросникът се попълва писмено 
и индивидуално от всеки участник.  
Предварително се разяснява на учас-
тниците, че въпросите са с изследова-
телски характер и попълването няма 
да доведе до санкции и наказания, с 

което се насърчава свободата при из-
казване на лично мнение.
При обработката на отговорите се оп-
ределя степента на удовлетвореност 
на потребностите на изследваните 
лица. Отговорите дават пряка въз-
можност да се установи удовлетво-
реност, безразличие и неудовлетво-
реност по отделните айтеми, както и 
съгласие, безразличие и несъгласие. 
Удовлетвореността се представя под 
графична форма. 
На този основен етап от изследването 
беше извършено:
• Изследване върху мотивацията 
за обучение и военна дейност и удо-
влетвореността от тях по 24 въпро-
са на основна целева група - випуск 
курсанти 2013/2014, 2014/2015 и 
2015/2016 година – 124 души.
• Изследване на мотивацията и 
удовлетвореността на контролна гру-

Фиг.1. Респонденти на изследването – разпределение по специализации, срав-
нени с генералната съвкупност, випуск 2013/2014
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па за сравнение по 15 въпроса на кон-
тролна група за сравнение – първи 
курс курсанти 2013/2014 година – 77 
лица.
• Изследване на мотивацията и 
удовлетвореността на контролна гру-
па за сравнение по 15 въпроса на кон-
тролна група за сравнение – първи 
курс студенти 2013/2014 година – 88 
лица.

През академичната 2013/2014 годи-
на генералната съвкупност е в размер 
на 60 души, от които 53 души са взели 
участие в изследването. Те съставят 
88% от генералната статистическа 
съвкупност. Това гарантира предста-
вителността на извадката в достатъч-
на степен и дава възможност изводи-
те от обработката на данните да се 
приложат към цялата съвкупност от 

изследвани лица. През академичната 
2013/2014 година респондентите са 
съответно 49 мъже и 4 жени.

През академичната 2014/2015 годи-
на генералната съвкупност е в размер 
на 39 души, от които 33 са взели учас-
тие в изследването. Те съставят 85% 
от генералната статистическа съв-
купност. Това гарантира представи-
телността на извадката в достатъчна 
степен и дава възможност изводите 
от обработката на данните да се при-
ложат към цялата съвкупност. През 
академичната 2014/2015 година рес-
пондентите са съответно 27 мъже и 6 
жени.
През академичната 2015/2016 година 
генералната съвкупност е в размер на 
46 души, от които 38 са взели участие 
в изследването. Те съставят 83% от 

Фиг.2. Респонденти на изследването – разпределение по специализации, срав-
нени с генералната съвкупност, випуск 2014/2015
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Фиг.3. Респонденти на изследването – разпределение по специализации, срав-
нени с генералната съвкупност, випуск 2015/2016

Сн.3. Курсанти от Национален военен университет „Васил Левски“, България 
в инициатива по дисциплината Екология. Водещ  на занятието  - гл. ас. д-р 

Галина Иванова.
/Архив на Галина Иванова/
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С цел детайлно изясняване на мо-
тивацията и удовлетвореността от 
провежданото обучение в Национа-
лен военен университет се изследват 
следните области: удовлетвореност 
от избора на академична специалност,
изучаване на специални предмети и 
теми и връзката им с  професионал-
ното развитие на обучаемите като 
бъдещи военни лидери,  стриктност 
на програмата в университета и връз-

ката ѝ с академичните постижения на 
обучаемите, персонално участие на 
обучаемите по време на семинари и 
упражнения, връзка между процеса на 
обучение и бъдещата реализация на 
обучаемите като добри военни коман-
дири, използване на различни мето-
ди за мотивация от академичния или 
команден състав и влиянието и върху 
поведението и мотивацията на обуча-
емите в процеса на обучение, влияние 
на военната организационна култура 
върху индивидуалното представяне и 
други.

На заключителния етап от провеж-
дане на изследването следва да се  
изготви модел за прогнозиране на 
бъдещи състояния на нивата на удо-
влетвореност от обучение и мотива-
цията на обучаемите от НВУ „Васил 

генералната статистическа съвкуп-
ност. Това гарантира представител-
ността на извадката в достатъчна 
степен и дава възможност изводи-
те от обработката на данните да се 
приложат към цялата съвкупност. 
През академичната 2015/2016 годи-
на респондентите са съответно 33 
мъже и 5 жени.

Табл. 1. Респонденти на изследването контролни групи за сравнение - разпре-
деление по пол, военна специализация, и гражданска специалност сравнение с 

генералната съвкупност
2013/2014 академична година
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Левски“, България. За основа на визу-
ално представен графичен модел ще 
бъде използвана колонна диаграма за 
сравнение на удовлетвореността, без-
различието и неудовлетвореността по 
отделни академични години с изобра-
зена линия на тенденция за линейно 
прогнозиране.
На този етап се  извършва проучване 
на организационната култура и про-
блемите в обучението и мотивацията 
на курсантите в Национален военен 
университет, както и проучване на ор-
ганизационната култура и проблеми-
те в обучението и мотивацията в чуж-
дестранни военни университети. За 
експертни в изследването са привле-
чени преподаватели с богат академи-
чен и/или команден опит от България 
и чужбина. Въпросникът е структури-
ран в шест главни модула.
• Представяне на обучаемите в 
процеса на обучение
• Използвани методи за мотива-
ция на обучаемите
• Обща удовлетвореност на обу-
чаемите от обучението в конкретната 
институция
• Организационна култура
• Проблеми в академичната прак-
тика при работа с обучаемите
• Възможности за повишаване на 
мотивацията и академичните пости-
жения на обучаемите

До момента експертни мнения са пред-
ставили 18 експерта от Австрия, Пол-
ша, Чехия, Словакия, Румъния, Порту-
галия, Швейцария и Холандия от над 
10 чуждестранни военни университе-
ти и академии и такива образовател-
ни институции, които предоставят на 
образователни услуги в областта на 

сигурността и отбраната.

Заключение
Мотивиращите фактори са въздейст-
вия, които управлението използва и 
прилага върху поведението на хората 
в труда. Те са сложна комбинация от 
икономически, организационно-упра-
вленски, социални, психологически и 
психически фактори, като посочено-
то единство от фактори влияе върху 
трудовото представяне на персонала 
и резултатите от неговата дейност. 
Умелото използване на инструменти-
те за мотивация прави конкурентнос-
пособни съвременните организации. 
Чрез извършване на анализ върху 
мотивацията и удовлетвореността се 
изготвя комплексна картина, харак-
теризираща състоянието на удовлет-
вореност и неудовлетвореност на по-
требностите на индивида. Това дава 
възможност не само да се прогнозира  
характера и посоката на поведение на 
личностите в дадената организация, 
но и да се усъвършенстват елементи-
те на организационната култура и на-
сочат към постигане на максимални 
резултати от обучението в специфич-
ната среда на военните университети.

Изследването е подкрепено от:
1. Национален военен универси-
тет „Васил Левски“, България
2. Institution Military University of 
Technology, Poland
3. Theresian-Mil itary-Academy, 
Austria
4. University of Public and Individual 
Security, Poland
5. Armed Forces Academy, Slovakia
6. Carol I National Defense University, 
Romania
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Резюме:

В статията е направен кратък об-
зор на представата за социално-
то предприемачество, практи-

ката в тази сфера и липсата на правни 
регулации в страната. Проследено е 
развитието на селския туризъм и сми-
съла на тези икономически усилия за 

създаване на усещане за регионален 
дух и стабилност сред местните общ-
ности. Дадени са примери от всеки 
един от новите девет туристически 
региони за социални предприемачи, 
които променят представата за сел-
ския начин на живот чрез конкретни 
дейности за мобилизиране на естест-
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вените ресурси и въвличане на общ-
ността в създаването на уникален ту-
ристически продукт. 
Ключови думи: социално предприема-
чество, селски туризъм, въвлеченост 
в общността, регионален дух.
Финансовата криза от 2007 г. и пос-
ледвалото забавяне на световната 
икономика означаваше проблеми за 
много сектори и заетите в тях. За дру-
ги разместването и трудностите съз-
дадоха шанс да се направи нещо ново. 
Това се случи с представата за смисъ-
ла от социално предприемачество. На 
пръв прочит изразът изглежда като 
парадокс – да бъдеш предприемач, но 
без стремеж към печалба. За пръв път 
този феномен е описан в научната ли-
тература през 1977 г. от екип датски 
учени. Научният интерес по темата 
получава тласък малко по-късно, в 
началото на 80-те години, с тексто-

вете на Питър Дракър. Той се опитва 
донякъде да анализира опита на един 
от първите социални предприемачи 
в света – Бил Драйтън, основател на 
фондация „Ашока“. Целите на фонда-
цията е да свързва социални предпри-
емачи от цял свят. Днес, почти 40 го-
дини по-късно, тя все още го прави. 

Историята на социалния предприе-
мач
В България темата става актуална в 
първите години на нашия век, когато 
терминът се споменава в стратегии-
те за развитие на социалните услуги. 
Това се случва в контекста за европей-
ското бъдеще на страната. Оттогава 
досега основен проблем остава липса-
та на правна регулация и на точно оп-
ределение за „социално предприема-
чество“ в законодателството. 
От практиката са обобщени пет основ-

Горна малина- настояще и бъдеще
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ни критерия, на които трябва да отго-
варя една икономическа дейност, за 
да се вписва в общоприетата предста-
ва за социално предприятие. Преди 
всичко то трябва да има осезаем ико-
номически и социален ефект за уязви-
ма група от хора или за цялата местна 
общност. Също така фокусът трябва 
да е свързан с преразпределяне на пе-
чалбите и връщане на голяма част от 
тях за развитие на основната дейност 
на предприятието. Обикновено това 
са неправителствени организации, 
които стартират дейността си чрез 
директна целева помощ или външно 
финансиране. Едва след като органи-
зацията добие достатъчна зрялост и 
натрупа организационен капацитет, 
би могла да се самоиздържа и развива 
безпроблемно без чужда помощ. 
Заплахите за този тип дейност идват 

от липсата на осезаеми данъчни об-
лекчения. Законодателят засега не 
вижда правни основания за подобен 
ход. За подобен тип организации е го-
лямо изкушение да минат в сивия сек-
тор, но практиката показва, че спаз-
ването на икономическите правила 
води до устойчивост. В дългосрочен 
план оставането „на светло“  се отпла-
ща положително на организациите. 

Движение „отвътре“
Голям стимул за развитие дава под-
крепата на местната общност, която 
може да се определи и като „въвлече-
ност“ на социалното предприятие в 
общността. Това е интересен феномен 
за нашите географски ширини. 
Има известна разлика в склонността 
към предприемачески риск сред на-
циите от Западна Европа и тези на 

Киселчово-доброволци в действие
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Балканите. Напоследък се наблюдава 
такава разлика и сред самите балкан-
ски страни, в зависимост от това дали 
държавата членува или не в ЕС. Въз-
можно е наличието на „лесни“ пари за 
старт на една бизнес идея от различ-
ните европейски фондове постепен-
но да убива предприемаческия дух. 
Подобно състояние на обществото 
вече се определя и като „фолклорна 
икономика“. Все още няма цялостни 
изследвания в тази насока, за да се да-
дат категорични зависимости между 
балканския манталитет, склонността 
за предприемачески риск и развитие-
то на социалното предприемачество. 
В България има цели региони, където 
голяма част от населението са уязви-
ми групи. 
Такъв регион са Родопите, не само 

у нас, но и в гръцката им част. В моя 
научен интерес се включва подроб-
но изследване на тази територия, от 
което биха могли да бъдат направени 
задълбочени изводи за връзката меж-
ду социално предприемачество и ре-
гионален дух. Поне засега се виждат 
косвени примери за подобен тип дей-
ности в областта на селския туризъм, 
които по индиректен начин подкрепят 
и развиват малки местни общности в 
българската част на планината. При 
тях много ярко се откроява личността 
на социалния предприемач. Обикно-
вено този тип хора не афишират себе 
си, концентрират се в ежедневната си 
работа, парадоксално дори не осъзна-
ват своята социална функция и роля 
за сплотяване и подкрепа на местната 
общност, но като правило са основна 

Климент-Мано Манов -кмет на селото

http://kupinauka.com


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

132 Българска наукаМарт 2017

движеща сила за творческото възпро-
извеждане на местните традиции и 
практики. Това се дължи на изключи-
телно много вложени лични емоции 
и съпричастност, ентусиазъм и всеот-
дайност, на моменти граничещи с тиха 
лудост. Но в един свят на контрасти 
и компромиси, на противопоставяне 
между глобализация и съхраняване 
на местни идентичности, социалния 
предприемач трябва да балансира 
между очаквания и реалности в името 
на устойчивите цели и визията за във-
леченост в местната общност. 

Примерите на селата
Развитието на селския туризъм в Бъл-
гария е своеобразно олицетворение 
на прехода към пазарна икономика 
с всичките негативни и позитивни 
страни на тази масова промяна на на-
гласите на българите към пазарните 
отношения. Частната инициатива в 

страната, формално легализирана с 
поредица от нормативни актове в сре-
дата на 80-те години на миналия век, 
създава първите предприемачи в ту-
ризма ни. Пионери в това отношение 
са някои родопски села около Смолян. 
В Стойките и Широка лъка са първоп-
роходците, след това са Момчиловци 
и Смилян. В рамките на следващите 
десетина години се създават и други 
интересни опити в Еленския и Тро-
янския балкан. Първите опити за оф-
ормяне на един малък туристически 
регион се оформят по долината на 
Горна Арда в Родопите. Там хората от 
селата Смилян, Могилица и Арда съз-
дават общо туристическо сдружение, 
което задава визия за техните усилия 
да привличат много активни туристи. 
Няколко години преди влизането на 
страната ни в ЕС се оформят и други 
характерни дестинации като напри-
мер село Бръшлян в Странджа и Же-

Паламарца-Крис и Клер
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равна в Сливенския Балкан. Светов-
ната икономическа криза след 2007 г. 
рефлектира върху нагласите на тури-
стите и това дава предпоставки за по-
успешно развитие на селския туризъм 
в страната ни, а потенциал за това не 
липсва.
От туризъм в България се формира 
един много сериозен дял от брутния 
вътрешен продукт на страната. За по-
следните години този дял устойчиво 
се е установил около и над 15 % от 
националното ни богатство. Все още 
по-голямата част от него се дължи на 
масовия морски и зимен туризъм, но 
алтернативните форми, в това число 
и селския туризъм генерират все по-
голям интерес. Според общоприетите 
критерии селските общини в страната 
представляват около 80% от цялата 
ни територия. На село живеят почти 
една трета от българското население, 
а делът на приходите от селски тури-
зъм все още не надвишава 3% от всич-
ките туристически постъпления в на-
ционалната икономика. Потенциалът 
за растеж е огромен, но има и доста 
неизвестни.
Най-големи резерви все още се наблю-
дават от страна на държавните ве-
домства, които имат отношение към 
темата. Министерството на туризма 
(МТ) негласно игнорира този сегмент 
от туристическия ни продукт и види-
мо не полага стратегически усилия за 
подкрепа на предприемачите на село. 
Възможностите за финансиране на 
проектни идеи по европейски програ-
ми до голяма степен бяха бойкоти-
рани или опорочени от корупционни 
практики и неефективно и понякога 
дори комично усвояване на целеви 
средства за създаване на обекти за 

селски туризъм и прилежащи атрак-
ции. Всичко това води до обезсърча-
ване на предприемаческите усилия, а 
това за много малки селски общности 
е пагубно. 

Обратно към земята
Тенденцията за обезлюдяване и зас-
таряване на населението по селата е 
трайна и това е в комбинация с усе-
щане за беззаконие в много части на 
страната. Но въпреки това през 2015 
г. за първи път от седемдесет години 
насам броя на населението в селата на 
България има лек ръст. Това се дъл-
жи на няколко причини, но вероятно 
най-вече заради промяната на нагла-
сите спрямо селския туризъм. Вече се 
наблюдава един малък ренесанс към 
селския начин на живот, а значението 
на социалните предприемачи в сел-
ския ни туризъм като агенти на тази 
промяна не бива да бъде пренебрег-
ван. Ето някои от най-характерните 
примери:

Село Паламарца и къща „Дива ма-
щерка“ - създадена от Крис Фентън-
Томас и Клер Коултер. Къщата им за 
гости две поредни години е начело 
на класацията на сайта Tripadvisor за 
гостоприемство в България (2015 и 
2016). В началото на своето пребива-
ване в страната двамата са насочили 
усилия да привличат чуждестранни 
туристи. Крис е археолог, а Клер рей-
ки мастер. Някои от техните гости 
по-късно купуват къщи в селото или 
близката околност. В Паламарца сега 
живеят постоянно над 30 чуждес-
транни семейства от десет различни 
държави. Селото има 520 постоянни 
жители. Въпреки, че селското учили-
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ще е закрито ( в момента сградата се 
ремонтира, за да бъде семеен хотел за 
селски туризъм), селото е живо и има 
много деца, които учат в близкия об-
щински център Попово. Усилията на 
двамата предприемачи внасят нова 
енергия в социалния модел на селото, 
като обогатяват културната идентич-
ност на местната капанска етнограф-
ска група с представители на чужди 
култури. Емблематичен е самодейния 
музикален състав на читалището, в 
който Крис се включва със своята ци-
гулка в изпълненията на капански на-
родни песни.

Село Козичино и работилницата за 
традиционна лимонада – стопанис-
вана от Пандура Радева. Тя е живата 
история на селото. В къщата ѝ е уре-
дена богата етнографска сбирка от се-
мейни ценности, свързани с местната 

етнографска група на ваяците. Произ-
водството на лимонада е стара семей-
на традиция, предавана през четири 
поколения. В момента тя е жива бла-
годарение на туристите, които се кач-
ват на билото на планината през лято-
то. Старото име на Козичино е Еркеч. 
То е било известно с многобройните 
си стада и големите фамилии. Между 
двете световни войни местното насе-
ление наброява няколко хиляди чове-
ка. В момента в селото има 200 жители. 
Ролята на баба Пандура е симптома-
тична като последния стожер на тра-
дициите, които постепенно тя преда-
ва на по-младите членове на нейната 
фамилия, за да може занаята да бъде 
продължен. Шанс за това е селския ту-
ризъм, който се развива в последните 
години в община Поморие, което пък 
поддържа интереса към това интерес-
но село, пазело подстъпите на Дюлин-

Татарево - сцената в читалището
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ския проход.

Село Ганчовец  - „Ракия-магия фест“ 
и „Киномагия-фест“. Тези две нашу-
мели вече събития се организират от 
Кирил Станков – режисьор и сцена-
рист на филми. Попаднал случайно в 
селото преди години, той се влюбил 
в пейзажа и купил къща. Постепенно 
развил туристически обекти – къща 
за гости и ресторант. Като човек на 
изкуството поканил много свои коле-
ги и в един момент решили да правят 
нестандартни арт събития. Ганчовец 
де намира на пътя между Дряново и 
Габрово, в един район на страната, къ-
дето обезлюдяването и изчезването 
на цели села е най-осезаемо. Благода-
рение на общите усилия в селото има 
малък ръст на населението в послед-
ните няколко години. Сега там живе-
ят над 160 човека. Много от новите 
му жители са посетили за първи път 
региона заради културните събития 
и селския туризъм. Ролята на Кирил 
Станков като агент на промяната е во-
деща. Той е основен генератор на нови 
идеи, като например съвсем новия 
„Греяна ракия-магия фест“.

Село Татарево и кампанията „Unlock 
the stage“, по инициатива на Наско Ата-
насов – актьор и сценарист. Завършил 
в Холивуд, той сега живее в Берлин. По 
негова идея се възстановява голямата 
зала на читалището в село Татарево, 
където той е израснал. В рамките на 
две години Наско успява да мобили-
зира голяма обществена подкрепа, да 
събере средства за ремонт, да доведе в 
страната ни много свои колеги и при-
ятели. След успешния ремонт на голя-
мата театрална зала на читалището, в 

нея се провежда музикален фестивал. 
По негова идея е организиран и им-
провизиран фестивал за лятно кино, 
на който се показват класически бъл-
гарски филми. Той е подкрепен от 
кампанията „Резиденция Баба“ на 
„Фабрика за идеи“. В селото в момента  
има 550 жители. Няма все още място 
за настаняване, но в близост се нами-
ра атрактивна винарска изба, където 
се развива туризъм. Много символич-
но за селото е, че сградата на учили-
щето е ремонтирана и превърната във 
фабрика за пижами. Наско Атанасов 
успява да събуди артистичния дух на 
своите съселяни, които вече активно 
участват в културните събития. Роля-
та му на социален предприемач е без-
спорна.

Община Горна Малина и референ-
дума  - през 2010 г. министърът на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
ството дава разрешение за проучване 
и търсене на земни богатства на две 
строителни фирми между две села на 
общината, в съседство с къщите на хо-
рата. Създаден е инициативен коми-
тет, който активно провежда инфор-
мационна кампания сред жителите на 
общината. На 25 юни 2011 г. с огромно 
мнозинство жителите казват „не“ на 
възможността за добив на земни бо-
гатства. Като резултат от това общи-
на Горна Малина се развива успешно 
в посока създаване на успешен модел 
за селски и еко туризъм. В някои от 
селата има запазени къщи с характер-
на архитектура, които са били декор 
и за филмови продукции. През 2015 г. 
в село Негушево, което е било пряко 
застрашено от добива на земни богат-
ства, е издигнат първия по рода си па-
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метник на пряката демокрация. Про-
ектът и изпълнението на монумента 
са на художника Михаил Танев. Той е 
сред активните членове на граждан-
ската инициатива, която запазва зе-
ления облик на общината. Активна-
та гражданска позиция и подкрепата 
от страна на местните власти  дават 
резултати. Общината вече е тръгна-
ла по устойчив път на развитие в по-
сока създаване на селски туризъм, 
възможности за инвестиции в леката 
промишленост и зелените техноло-
гии. Тя е символично определяна като 
„зелената община“, в която живеят над 
7000 души.

Село Киселчово и сдружение „Ар-
тел-13“ – по инициатива на поетесата 
Мона Чобан за създаване на резиден-
тен център за артисти. Тя се озовава 
там случайно преди години. Купува 
една порутена стара каменна къща и 
я ремонтира за лични нужди. Посте-
пенно нейни приятели я мотивират 
да открие място за творчески вакан-
ции. Купува съседна къща и я ремон-
тира. За да продължи с инициативата, 
се налага да продаде първата къща. 
Така почти стартира отначало, но 
благодарение на голям ентусиазъм и 
много доброволен труд успява да за-
върши планираните ремонти. В мо-
мента има къща за гости, където орга-
низира арт ателиета. През лятото на 
2016 г. организира първото издание 
на фестивала „Бардово бърдо фест“. 
Отзивите за него са изключителни. 
Планира да продължава в същата по-
сока – събития, арт ателиета, образо-
вателни лагери за деца с фокус върху 
традиционни местни занаяти. Всичко 
това оживява селото, което в момента 

има население 14 души. Киселчово се 
намира в долината на Горна Арда, къ-
дето са сред пионерите на селския ту-
ризъм в страната. Чрез социално пре-
дприемачество в района продължават 
да се организират много полезни ини-
циативи. Един от двигателите на тези 
процеси е Илия Годев, социален пред-
приемач, председател на сдружение 
„Добро утре“, който консултира много 
от идеите за проекти в долината. Той 
живее и работи в Смилян. Съвместно 
с „Артел-13“ сега подготвят едно мно-
го интересно събитие, което се казва 
„Родопска попрелка“, с което искат да 
разширят сезонността на селския ту-
ризъм в района.

Сдружение за селски туризъм „Де-
веташко Плато“ - дейността стартира 
през 2008 г. , за осем години има ръст 
от дванадесет пъти на туристите, кои-
то си купуват билети за еко пътека 
на платото. Обединени са десет села 
от три общини, две области и два ев-
ропейски региона за планиране. Това 
териториално деление практически 
обезсмисля всякакви опити за публич-
но финансиране на проектни идеи по-
ради невъзможна координация между 
институциите. Тук ролята на инициа-
торката на сдружаването между хо-
рата Ива Таралежкова като вътрешен 
социален предприемач е безценна. 
В селата живеят над 1000 души. Тя е 
външен човек за общността, попадна-
ла там като обикновен турист и въз-
хитена от даденостите, постепенно се 
сближава с местните хора. Години по-
късно се виждат резултатите от усили-
ята им. Те влагат всички свои приходи 
за поддръжка на инфраструктурата и 
развитие на туристическите си проду-
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кти. Има завишен интерес за купува-
не на къщи в тези села, както и много 
нови къщи за гости, които дават шанс 
на местните общности да се развиват 
във времето.

Село Влахи и фермата „Семпервива“ 
– основана от братята Сидер и Атила 
Седефчови, които създават своеобра-
зен „ноев ковчег“ за изчезващи авто-
хтонни български породи овце, кози, 
кучета и коне. След техния старт в 
селото започва да работи и информа-
ционен център за диви хищни живот-
ни, създаден от асоциация „Балкани“. 
В момента местното население е едва 
двама души, но благодарение на уси-
лията на социалните предприемачи, 
постепенно интереса се засилва и по-
край селския туризъм вече има млади 
хора, които планират да купят имоти 
в селото и да живеят там.

Село Климент и наследството в До-
лината на розите - ролята на кмета 
на селото Мано Манов като социален 
предприемач е решаваща за изключи-
телната активност на местната общ-
ност. В последните години, откакто 
той е кмет, са осъществени поредица 
от проекти с външно финансиране, 
като може би най-значим е единстве-
ната по рода си в страната „Алея на 
родовете“. Чрез нея са показани родо-
словните дървета на всичките местни 
родове, проследени до създаването 
на селото преди около четиристотин 
години. В читалището има изграден 
етнографски кът, където се организи-
рат  демонстрации на седенки – тъка-
не, месене на хляб, варене на сапун. В 
селото живеят 1300 жители. На място 
има и сдружение за селски туризъм в 

селото, което е собственик на хижа за 
зелени училища и въжен парк. То ор-
ганизира поредица от събития за деца 
и възрастни, които добавят стойност 
към цялостния туристически продукт 
на селото и общината. Председател на 
това сдружение е кмета на селото.
Съществуват и още много примери 
за връзката между социалното пре-
дприемачество и селския туризъм в 
България. За тях сме разказали под-
робно в книгите „Села и туризъм“ и 
„Селата в България“, които успяхме 
да създадем изключително чрез мо-
дела на социалното предприятие. Те 
са финансирани почти изцяло с лич-
ни средства и символична помощ от 
местните общности. Приходите от 
продажбите на книгите инвестираме 
отново в тази дейност като продължа-
ваме да пътуваме и да събираме инте-
ресни истории за села и предприема-
чески усилия в областта на туризма. 
Подобен бизнес модел е сравнител-
но непознат за нашите условия, още 
повече в една доста уязвима бизнес 
среда като книгоиздаването. Анализ 
на нашия опит от глед   на точка на 
създадения от нас бизнес модел и на-
чина по който се променят нагласите 
на младите хора спрямо българското 
село и ролята на селския туризъм за 
устойчиво развитие на местните общ-
ности ще бъде част от темата на едно 
по-глобално проучване от моя страна 
на социалното предприемачество в 
дисертационен труд, който в момента 
разработвам. Териториален обхват на 
това изследване е планината Родопи, 
която има уникален социален модел и 
е първият формално действащ турис-
тически регион на България.
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Икономика
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Брекзит е събитие, което 
предстои да се случи, в следствие 
на референдум, проведен 

във Великобритания на 23.06.2016 
година за излизане от Европейския 
Съюз, на който мнозинството 
гласували отговориха утвърдително. 
Желанието на британските граждани 
бе да увеличат свободата на страната 
си и да постигнат независимост в 
определяне на различни политики, 
както и да имат контрол кой влиза и 
излиза през границите им, тъй като в 
рамките на ЕС има свободно движение 
на хора, стоки и услуги. Въпросът 
е дали те разбират какво означава 
свободата в контекста на сложните, 
самоорганизиращи се системи и дали 
техният ход ще изпълни целите им?
Насим Талеб е американски учен 
от ливански произход, който се 
занимава с проблеми от областта на 
теория на вероятностите, статистика 
и сложни системи. Той смята, че 
отговорът на поставения от мен 
въпрос е положителен, което както ще 
видим по-надолу е грешка, която той 
критикува у псевдоекспертите, но не 

вижда, че сам допуска. 
 Брекзит е де факто напускането 
на една от най-големите икономики 
на съюза, включващо излизането 
от общия пазар, намаляването на 
вноските с 15 млрд евро на година 
и като цяло лош сигнал за целост-
та и смисъла на съюза. Различни 
анализи предсказват в различна 
степен негативни икономически 
ефекти, както за Британия, така и 
за съюза12. Едновременно с това, 
излизането от ЕС няма да намали 
обвързаността на икономиките на 
двете страни по него, което означава, 
че Великобритания ще продължи да 
зависи пряко от решенията, които 
ЕС взима, без да може да участва в 
процеса, което поставя под съмнение 
успеха на главната цел на излизането 
– увеличаване на свободата и 
независимостта на бившата империя. 
Това може да е вярно, може и да е 
невярно предсказание. Ключовото 
тук е, че никой не знае и няма как да 
изчисли.
Ще се върнем на проблема с 
неизчислимостта, след като обясним 
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какво представлява ЕС и кой го е 
основал.
ЕС е митнически съюз, основан от 
християндемократите3 в следвоенна 
Европа като отговор на заплахите на 
социализма. Християндемокрацията 
се базира на католическото 
социално учение, създадено, за 
да се противопостави както на 
laissez faire капитализма и неговите 
монополи и морални проблеми, така 
и на комунизма като неестествено 
състояние на човешкото общество 
и по-вредно от проблема решение 
(замяната на частния монопол 
с държавен и унищожаване на 
моралните опори на обществото чрез 
атакуване на достойнството на човека 
и правото на собственост ). Основните 
моменти на това учение са защита на 
дребния и семеен бизнес и борбата с 
олигополите и монополите; защита на 
човешкото достойнство и свързаното 
с него третиране на работниците; за-
щита на бедните и слабите чрез поли-
тика по включването им в икономика-
та (не безусловно раздаване на пари), 
идеята, че печалбата не е единстве-
ната цел на човешкото съществуване 
и че хората имат по-висша роля. Два-
та най-важни принципа, залегнали 
в основата на ЕС са солидарността 
и субсидиарността. Солидарността 
е естествената любов и уважение 
към другите човешки същества и 
протегнатата ръка към падналия, 
който и да е той – взаимна защита на 
членовете на обществото. Неизбежната 
взаимозависимост между хората се 
счита от католическата църква за 
нещо добро, което стимулира тяхната 
взаимопомощ и тяхната симбиотична 

еволюция. 
Субсидиарността е принцип на 
управление, който се противопоставя 
както на свръхцентрализираността 
на комунизма4, която води към упа-
дък, така и на липсата на свързаност 
между множеството европейски дър-
жави, която подклажда войни. Цел-
та е оптимална децентрализация на 
функциите на един наднационален 
съюз. Нищо, което може да се из-
върши на дадено ниво на йерархия 
(например район в град, град, област, 
държава, регион на ЕС, ЕС) не бива да 
се извършва на по-горно ниво. Това 
пази от т.нар. принцип на поробване 
на йерархичната система5, при кой-
то всяко по-горно ниво на йерархия 
изземва контрола от по-долното (така 
работи и нашето тяло – нашият мозък 
е поробил всички тъкани и органи, а 
те нашите клетки, които се сменят 
многократно за нашия живот, но ние 
оставаме).
Така движещите сили на създаването 
на ЕС са както икономически 
(митнически съюз) и политически 
(тясната интеграция, която да доведе 
до траен мир), така и морални. Следва 
да се отбележи, че във визията на хрис-
тияндемократите от различни страни 
за наднационален съюз, базиран на 
ценности, не влизала Великобрита-
ния. Може да се спори, че големият 
проблем на ЕС не е Брекзит, а самото 
ѝ присъединяване, като носител на 
по-различни ценности, исторически и 
географски по-малко свързана с тази 
идея (атлантическа, островна държава 
със собствени сфери на влияние в 
лицето на бившите колонии).
Европейският съюз е 
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самоорганизираща се система, 
при която различните страни 
взимат участие, за да се сдобият с 
икономически и политически изгоди, 
както и по морални причини. Известно 
е, че тези системи са неустойчиви 
и основният риск при тях е твърде 
голямото централизиране (неспазване 
на принципа на субсидиарността). 
Основният страх на британците е 
именно от това. От друга страна, при 
самоорганизиращите се системи не 
може да се говори в общия случай за 
загуба на независимост. Може да се 
говори за размяна на независимост – 
вместо всяка една страна да решава 
сама за себе си, всички страни решават 
за всички едновременно, т.е. дали 
имаме 1 глас за 1 държава или 28 гласа 
за 28 държави, съотношението се 
запазва. Нещо повече – интеграцията 
в ЕС води до стандартизация на 
множество стоки и услуги, което 
сваля разходите за производителите 
и увеличава качеството на продуктите 
– пример за ползата от кооперацията6. 
Хармонизацията на законите има 
сходни ползи, включително и 
наднационалните съдилища, които 
едновременно отнемат и дават 
суверенитет (отнемат от суверенитета 
на държавата, разглеждана отделно от 
ЕС, но и дават такъв в рамките на ЕС). 
Държавите в ЕС заедно са по-зависими 
една от друга, но по-независими 
от останалата част на света, което 
поражда въпроса дали знаем какво 
говорим, когато говорим за свобода 
и независимост в контекста на 
глобалния свят и сложните системи.
 Насим Талеб, макар и по произход 
от Средиземноморието е настоящ 
американски гражданин и член на 

атлантическата култура. Неговата 
симпатия към предпочитанията 
на Великобритания да бъде 
самостоятелна и обвързана по-скоро 
със САЩ и бившите си колонии е 
разбираема както на културно ниво, 
така и от гледна точка на неговата 
специалност – управление на риска. 
Рисковете в тясносвързаните системи 
са много по-високи, пример за което 
е световната банкова система – една 
банка, продаваща своите акции през 
2008 г. отключи световна криза, 
последствията от която усещаме и 
днес. Причините са същите, които 
водят и до големите епидемии от 
вируси – високата свързаност води до 
каскадни ефекти и препредаване на 
вредната информация7. Когато настъ-
пи епидемия, изолирането на болни-
те в карантина е най-бързият начин 
тя да утихне. Както Насим Талеб 
казва, малкото е за предпочитане, то 
издържа на повече шокове и оцелява, 
докато голямото се срутва. 
 Когато Насим Талеб говори за 
тиранията на експертите8, той говори 
за тези, които си въобразяват, че мо-
гат да предсказват процеси и събития, 
които са твърде сложни за тях или е 
формално доказано, че са непред-
сказуеми, като финансовите пазари, 
климата или коя книга ще стане бест-
селър. Както той казва за климата, 
климатичните модели, с които ни пла-
шат не са верни, но това не бива да ни 
успокоява, защото показва границите 
на нашето неразбиране. В свят, в който 
не разбираме не е добре да предприе-
маме радикални промени в глобален 
мащаб. Промените или трябва да са 
радикални, но локализирани, за да 
избегнем рисковете на свързаността, 
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или да са еволюционни, за да избегнем 
рисковете на радикалността.
 Тук се съдържа противоречието 
в убежденията на Насим Талеб, което 
е и неговата грешка. Той правилно 
казва, че на експертните оценки за 
последствията от Брекзит не може да 
се вярва, но сам не чува какво означава 
това – имаме граница за разбирането 
на дългосрочните ефекти от това 
едновременно радикално и глобално 
като последствия решение. Както 
математикът Конрад Волфрам казва: 
„Факт е, че никой не знае, дори 
приблизително. На практика не можете 
да ги предвидите, не и с днешните 
методологии. Екосистемата е твърде 
сложна, с твърде много обратни 
връзки и свързани компоненти, много 
от които индивидуално са почти 
непознаваеми.“9

 Дългосрочните последствия от 
Брекзит са неизчислими и непред-
сказуеми. Нямаме никаква представа 
дали това ще срине световната ико-
номика или напротив, ще доведе до 
небивал ръст (или пък няма да доведе 
до нищо специално). Според собстве-
ните консервативни правила за упра-
вление на риска10 на Насим Талеб този 
ход не би трябвало да се предприема. 
Да, експертите не знаят по-добре 
от обикновения човек какво накрая 
ще се получи от този ход. Това11, 
обаче, означава, че обикновеният 
човек също не знае какво прави. 
Когато не знаеш какво правиш, не 
предприемаш радикални мерки с 
глобални последствия. Природата 
на сложните системи е такава, че те 
могат да се изплъзнат дори на тези, 
които ги изучават. Великобритания 
извън ЕС е едно нещо (въпреки че 

може да се спори логически как това 
излизане няма да промени степента на 
зависимостта, а само ще я пренареди), 
но излизането на Великобритания от 
ЕС като процес е съвсем друго нещо. 
Подобен е проблемът с излизането 
на американските войници в Ирак – 
да няма там американски войници 
и те да влязат и после твърде рано 
да излязат, са съвсем различни 
неща и видяхме второто до какво 
доведе. В сложните системи, често 
се наблюдава хистерезисна крива – 
пътят от състояние А до състояние Б 
на системата е един, а от Б до А е друг, 
като описания в модела на Изинг за 
феромагнетизма12, тъй като система-
та зависи от предисторията на проце-
са (Фиг.1)

Фигура 1. Хистерезисен цикъл при маг-
нетизиране. Пътят от едно състояние 
до друго в едната посока и в другата 
се различават

Системите с хистерезис с нелинейни 
и често твърде сложни за 
анализиране. Съвременният свят 
е глобално свързан икономически, 
информационно и политически, което 
води след себе си множество рискове 
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от глобални катастрофи – световни 
войни, световни икономически кризи, 
глобални пандемии. Една толкова 
сложна система трябва да бъде 
променяна много внимателно, тъй 
като нейното състояние зависи от 
историята на това, как тя е достигнала 
до него. Хистерезисът зависи от 
скоростта на промяната. Естественият 
консерватизъм при взимането на 
решения и тези евристики, за които 
Насим Талеб често говори, са именно 
свързани с ограничаването и на 
скоростта, и на мащаба на промените. 
Брекзит е едновременно твърде рязка 
и твърде голяма промяна.

Използвана литература:

(Endnotes)
1  https://www.global-counsel.
co.uk/sites/default/files/special-re-
ports/downloads/Global%20Counsel_
Impact_of_Brexit.pdf 

2  https://woodfordfunds.com/eco-
nomic-impact-brexit-report/ 

3  http://ceswp.uaic.ro/articles/
CESWP2014_VI2A_BRI.pdf 

4  http://www.europarl.europa.
eu/atyourservice/en/displayFtu.
html?ftuId=FTU_1.2.2.html 

5  Н.Витанов и др. Социална 
динамика без формули, ISBN 978-
954-322-270-4 http://www.baspress.
com/book.php?l=b&id=95 

6  Knuth Blind et.al. The economic 
benefits of standardization  http://www.
sii.org.il/sip_storage/FILES/3/1973.pdf 

7  S. N. Dorogovtsev and A. V. 
Goltsev, Critical phenomena in com-
plex networks, https://arxiv.org/
pdf/0705.0010.pdf 

8  https://medium.com/in-
certo/the-intellectual-yet-idiot-
13211e2d0577#.jaal79xi4 
9  http://www.conradwolfram.com/
home/post-truth 

10  http://www.fooledbyrandom-
ness.com/SilentRisk.pdf 

11  http://farside.ph.utexas.edu/
teaching/329/lectures/node110.html 

12  Serge Galam, Sociophysics: A re-
view of Galam models, Int. J. Mod. Phys. 
C, 19, 409 (2008). DOI: http://dx.doi.
org/10.1142/S0129183108012297  
https://arxiv.org/pdf/0803.1800.pdf 
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Притежателят на търговската 
марка може да я използва, да се 
разпорежда с нея и да забрани 

на трети лица да използват без него-
во съгласие в търговската си дейност 
знак, който е идентичен на марката 
за стоки и услуги, за които марката 
е регистрирана. Поради еднаквостта 
или сходството на знака с марката и 
идентичността на стоките или услу-
гите и знака, съществува вероятност 
за объркване на потребителите, която 
включва възможност за свързване на 
знака с марката. Според закона ста-
ва дума за елиминиране на възмож-
ността потребителят да се обърква от 
сходството, когато прави своя избор 
за покупка.
Ако знакът е сходен или идентичен на 
марката за стоки и услуги, които не 
са  идентични или сходни на тези, за 
които марката е регистрирана и кога-
то тази марка се ползва с известност 
на територията на България; използ-
ването на знака може да извлича без 
основание облаги от отличителния 
характер на известността на марката.

При определението “използване на 

търговската дейност” законът пред-
вижда:
• Поставяне на знака върху стоки-
те или техните опаковки;
• Внос или износ на стоките от 
този знак;
• Използване на знака в реклами 
и търговски книжа;
• Предлагане на стоките с този 
знак за продажба или пускането им 
на пазара, или съхранението им с тези 
цели, както предлагането и предоста-
вянето на услуги с този знак.

По закон за реално използване се счи-
та и използването на марката от при-
тежателя ѝ във вид, който не се раз-
личава съществено от вида, в който 
марката е била регистрирана.
При използването на марката прите-
жателят може да посочва регистраци-
ята ѝ, като в близост до нея се постави 
знакът ®.
Изключителното право има действие 
спрямо трети лица от датата на пуб-
ликация на регистрацията в офици-
алния бюлетин на Патентното ведом-
ство. Срокът на действие е 10 години 
от датата на подаване на заявката.

Икономика

Търговска марка – начин на 
употреба
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Правото на марката може да е прите-
жание на две или повече лица. Тогава 
всеки притежател може да я използва 
без съгласието на останалите и без да 
се отчита за това, освен ако в писме-
на форма не е уговорено друго между 
тях.
Когато в срок от 5 години от датата 
на регистрацията притежателят не е 
започнал реално да използва марката 
на територията на Република Бълга-
рия за стоки или услуги, за които е ре-
гистрирана, или използването е било 
преустановено за непрекъснат пери-
од от 5 години, регистрацията може 
да бъде отменена, ако не съществува 
основателна причина за неизползва-
нето.
Какво трябва да се знае при прехвър-
лянето на правото върху марка? При 
съвместно притежание правото върху 
марка се прехвърля писменото съгла-
сие на всички съпритежатели, освен 
ако между тях не е уговорено друго. 
Прехвърлянето се вписва в Държавния 
регистър по молба на една от страни-
те, към която се прилага документ за 
прехвърляне. На новия притежател се 
издава удостоверение. Законодателят 
категорично е предвидил, че когато 
от документа за прехвърляне е видно, 
че поради прехвърлянето на марка-
та потребителите може да бъдат въ-
ведени в заблуждение за естеството, 
качеството, географският произход 
на стоките или услугите, Патентно-
то ведомство отказва вписването на 
прехвърлянето. Прехвърлянето има 
действие по отношение на трети лица 
след вписването му в Държавния ре-
гистър. Всички документи, за които 
притежателят трябва да бъде уведо-
мен се изпращат на лицето, вписано 

последно като притежател на марка-
та в Държавния регистър. Възможно 
е прехвърляне на заявка за регистра-
ция. 
Името, включено в марката предста-
влява продукта/услугата и е носител 
на информация за потребителя. За 
това при избора на име трябва ясно да 
се определи целта, която си поставя-
ме: дали името да се регистрира като 
търговска марка, дали служи за оп-
ределяне на продукта, дали отличава 
продукта? Целта при избора на марко-
во име трябва да бъде комплексна.
Търговската марка се състои от раз-
лични елементи – име, лого, девиз. 
Логото е визуалният елемент. То се из-
ползва да се отдели и определи фир-
мата и нейните продукти и услуги от 
другите. Името на търговската марка 
е един от най-важните ѝ елементи и за 
това изборът на добро марково име е 
важно. При избора на марковото име 
трябва да се имат пред вид както фак-
торите, влияещи върху избора, така и 
критериите.

Факторите: 
• Област на продуктите / услуги-
те, за които марковото име ще бъде 
използвано;
• Необходимите финанси за въ-
веждането и утвърждаването на мар-
ковото име;
• Изискванията на правна закри-
ла на търговските марки;
• Пазарът на продукта / услугата 
– национален, международен, смесен;
• Доколко е непознат предлагани-
ят продукт / услуга;
• Разпространяване на марковото 
име – звуково или визуално.
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Критерии:
- Връзка на името с желани асоци-
ации – възможните са :
1/ име, което ще помогне за желаната 
асоциация;
2/ име, което не предизвиква асоциа-
ция – тук трябва да се разчита на по-
вече финанси за постигане на желани-
те  асоциации;
- Съответствие на името с облас-
тта на продукта / услугата;
- Името да бъде лесно за произна-
сяне и запомняне;
- Името да е различно, за да при-
влича;

- Името да отговаря на юридиче-
ските изисквания, за да:
1/ избегне конфликтът със съществу-
ващите вече марки;
2/ избегне забраната за описателност 
на марковото име.

Използвана литература:
1. Маркетинг – Eлена Маринова
2. Приложна икономика – Георги 
Маринов и колектив
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Обикновено сядаме да пишем 
бизнес план или проект, кога-
то сме разбрали за „невероят-

ната“ възможност за безвъзмездно 
финансиране на идея чрез европей-
ски донори или искаме кредит от бан-
ка за осъществяване на бизнес. Тези 
два варианта могат да се окачествят 
главно като проект, защото обикнове-
но финансиращата организация има 
предварителни изисквания, на които 
написаното да отговаря и задава точ-
ките, и реда на изпълнение. Едва ли 
ще е пресилено, ако кажа, че на фи-
нала на операцията, когато всичко е 
минало и свършило, хората ползвали 
подобни „услуги за безвъзмездно или 
възмездно финансиране“ не са особе-
но очаровани. Една от многото важни 
причини за такова разочарование е, че 
се натрупват негативи поради допъл-
нително възникващи изисквания или 
промени, които се налагат в по-късен 
етап от време. 
Бих искала да предложа формуляр за 
написване на бизнес план, който може 
да бъде полезен на хора, които искат 
да тръгнат самостоятелно със собст-
вената си идея, средства, нюх и амби-

ция. И ако изобщо ползват кредит или 
просто заем от приятели – да става 
дума за малка сума – до 3000 лв. Тук 
изобщо не може да става дума за без-
възмездни помощи, дори и от прияте-
ли. 

БИЗНЕС ПЛАН
1. Въведение
• Име на проекта, обект на разра-
ботката.
• Име и адрес на фирмата, коорди-
нати за връзка.
• Лица за контакти.
2. Резюме
• Кратко описание на ключовите 
моменти от бизнес плана.
• Сфера на дейност.
• Водещи фигури - опит.
• Описание на пазара и вписване 
на продукта и/или услугата в него.
• Цел на стартиращия бизнес.
• Необходими ресурси: персонал, 
технология, финанси и тяхното осигу-
ряване.
3. Представяне на проекта и предлага-
ния продукт/услуга
• Описание на идеята за развитие 
на този проект.

Икономика

Предложение за основни точки в 
съдържанието на бизнес план
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• Описание на продукта или на ус-
лугата, какви нужди покриват.
• Готовност за реализация.
• Конкурентни предимства: ниска 
цена, високо качество, по-продължи-
телна експлоатация, по-добра опера-
тивност, улеснена и бърза поддръжка, 
бърз и адекватен сервиз, малки раз-
мери, други.
• Защита на продукта: патенти, 
марки, други.
• Описание на технологичния 
процес.
• Самостоятелно ли ще бъде орга-
низирано производството или ще има 
и подизпълнители.
• Необходимо ли е закупуване на 
технологично оборудване и какво ще 
бъде то (капацитет, цена).
• Доставчици на компонентна 
база, материали и суровини, периоди 
на доставка.
• Описание на рисковете. 
• Планове за непредвидени ситуа-
ции.
• Изследователска и развойна 
дейност.
4. Анализ на средата
• Описание на бранша. Тенденции 
за развитие.
• Нормативна уредба. Данъчно 
облагане.
• Конкуренти и предлагани от тях 
изделия. Стоки заместители.
• Канали за разпространение.
• Доставчици на компонентна 
база.
• Потребители.
• Конкуренти и конкурентни 
цени.
• Район на разпространение.
• Пазарен потенциал и обем.
• Растеж на пазара.

5. Маркетингов план
• Маркетингова ориентация.
• Маркетингова стратегия.
• План за продажбите - месечен/
тримесечен обем на продажбите.
• Дистрибуция и реклама.
6. Текущо състояние
• Сфера на дейност.
• Опит на партньорите.
• Необходими ресурси.
• Текущо състояние - Отчет за 
приходите разходите за последната 1 
година.
7. Организация и управление
• Правна форма.
• Прогноза за наетия персонал и 
разходи за заплати.
• Планове за непредвидени ситуа-
ции.
8. Прогнозни финансови разчети
• Инвестиционни разходи. Какъв 
инвестиционен и начален работен ка-
питал е необходим и кога ще бъде из-
платен.
• Източници на финансиране. 
o Заемен капитал, акционерен ка-
питал, собствен принос, субсидии, др.;
o Погасителен план (попълва се 
при наличие на заемни средства);
o Налично обезпечение за гаран-
тиране пред кредитни институции.
• Формиране на пълната себе-
стойност на изделията.
• Прогнозни приходи и разходи.
• Прогнозни парични потоци.
9. Финансови показатели и оценка на 
проекта
• Възвръщаемост на инвестиции-
те, покритие на заетите средства.
10. Времеви график. Фази на осъщест-
вяване на бизнес плана.
11. Обобщение и заключение.
Приложения
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А. Снимка на продукта
Б. Цели, свързани с продажбите и рен-
табилността
В. Пазарно изследване
Г. Производствена диаграма /схема/
Д. Ценови списък /каталог/
Е. Примерна реклама
Ж. Примерно изявление /съобщение/ 
в пресата
З.  Минали финансови отчети
И. Таблица на първоначалните разхо-
ди
Й. Настоящ и прогнозен отчет за при-
ходите и разходите
К. Очакван отчет за паричните потоци
Л. Настоящ и прогнозен счетоводен 

баланс
М. Схема на придобиване на недвижи-
мите активи
Н. Анализ на критичните точки
О. Справки за ключовия персонал
П. Лични препоръки
Забележка: От приложенията не е за-
дължително всички да бъдат изпъл-
нени – например: подточка З. Минали 
финансови отчети – в случай на но-
восъздадена фирма това няма как да 
стане като приложение. За това срещу 
подточката е добре да се постави от-
метка “Неприложимо“. 
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Микрофотографии 
на Иван Бачев

Снимки: Иван Бачев

Представяме ви Иван Бачев - любител 
фотограф с интереси в изкуствата, 
науките и природата. Разглежда с 
любопитство формите в скрития за 

простото око миниатюрен свят,  под 
микроскоп. Занимава се с Interaction 

Design и свири на контрабас, китара, уд и 
виола да гамба!
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Кристали от калиев перманганат (KMnO4).

Повърхност на листо - епидермис с устица.

http://kupinauka.com
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152 Българска наукаМарт 2017

Близалце с полен от глухарче (Taraxacum officinale).

http://kupinauka.com
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153Българска наукаМарт 2017

Мрежа от пукнатини, образувани при дехидратацията на суспензия от 
детергенти.

http://kupinauka.com

