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Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

СЪДЪРЖАНИЕ
Списание “Българска Наука” се издава от  Сдружение “Форум Наука” и се 
развива от края на 2005 година. В момента достига до над 2 000 000 човека на 
година, а всеки брой има средно над 100 000 преглеждания на месец.

>

8

11

24

26

30

36

39

42

Наука
Как да четете списание БГ Наука 
през телефона си

Колективният имунитет, защо 
данъците не са кражба и защо 

хората не вярват на експертите

Открита е атмосфера около 
планета, подобна на Земята

Агар Арт – срокът за участие се 
удължава! (30-ти юни 2017)

Интервю с Борис Николов: 
Удовлетворението от работата е 

важна предпоставка за успех (не само в 
науката)

Наука за всички 

Напълно легален и безплатен 
достъп до милиони научни трудове 
може да получи всеки чрез тази 

нова приставка за браузър

Започна битката между науката и 
фалшивите новини

ВИДЕО: Развитие на субалпийски 
гори в България под влияние на 
климатичните промени 

Медицина

Ето визуално доказателство защо 
ваксините правят повече добро, 

отколкото вреда 

Възможно ли е противниците на 
ваксините да бъдат убедени да 

имунизират децата си 

47

48

49

26

47

42

30

http://pcstore.bg/
https://move.bg/provizhdaneto-koeto-zhiveem-zaedno-2
https://move.bg/


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

6 Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

Вероятно се къпете твърде често 
за здравето на вашия микробиом 

Ето кое е най-доброто 
упражнение за мозъка според 
учените

Биология

Защо крокодилите нападат хора? 

Звуците на морските обитатели 
са удавени от шума на корабите 

История

Наследниците на Теодосий и 
готите 

Социална динамика

Разказ №2: систематизирано 
изложение на идеите на гумильов 

с коментари от гледната точка на 
математическата социална динамика 
(и без формули)  
Част 2: Процеси в етносите и между 
етносите 

Технологии

Троянски коне

Колонизирането на Марс зависи 
от три технологии от ново 
поколение 

Избор и анализ на 
специализиран софтуер за 

изследване на състоянието на 
силово натоварени елементи в  
конструкцията на машините

Военно дело

Критерии за измерване  
ефективността на електронното 
наблюдение в България

56

60

63

70

74

89

107

119

123

148

74

89

70

63

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

7Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

Системата „хауала“ като типология за изпиране на пари и финансиране 
на тероризма и радикализма - II част 

Хуманитаристика

Античният театър в град Пловдив

Академик Владимир Георгиев (1908 – 1986) накара етруските надписи да 
говорят

Подходи за формиране на рефлексивни умения у учениците

Маркетинг
Връзка между маркетинга и икономическата теория

156

181

185

172

176

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/bgnauka-send-me/


  

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

8 Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

Наука

Как да четете списание БГ Наука 
през телефона си

Автор: Петър Теодосиев

Списание  “Българска наука”, брой 97 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Все повече хора започват да из-
ползват телефоните си за че-
тене на новини, статии и дори 

списания.

Преди броени дни пуснахме анкета с 
няколко въпроса, чиято цел е да по-
лучим обратна връзка от вас – наши-
те читатели, за да разберем как да 
подобрим качеството на това, което 
ви предлагаме и да се чувстваме още 

по-добре заедно. :) 19,8% от отговори-
лите към момента биха искали да мо-
гат да четат списанието през мобилно 
устройство. Затова тук ще опиша как 
супер лесно и бързо да четете всеки 
брой на БГ Наука през своя телефон 
както онлайн, така и офлайн. Това 
важи и за много други списания.

Винаги сме качвали всеки нов брой в 
сайта https://issuu.com, който създава 

http://pcstore.bg/
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виртуално симулиране на разлиства-
не и изглед на списание. През тази 
система много от нашите читатели 
четат списанието на своя компютър, 
но сайтът е перфектен и за мобилни 
телефони. Може да изтеглите тяхното 
безплатно приложение (ТУК) за още 
повече функции, четене без интер-
нет на списания и т.н. – https://goo.gl/
CMOx8h

Първо влизате тук (или отваряте 
приложението): https://issuu.com/
bgnauka или пишете в търсачката 
bgnauka или Българска наука. 

Така може да намерите кой материал 
искате да прочетете, да увеличите на 
“цял екран” страницата, да приближи-
те колкото искате, за да ви е удобно да 
четете и да прелиствате страниците 
лесно и удобно. Приложението е все 
едно направено за БГ Наука. :)

Ако имате приложението, ще може да 
сваляте всеки брой, който искате и да 
го четете, дори когато нямате интер-
нет. По този начин независимо къде и 
кога ще може да научавате най-новото 
от науката в България и света.

Вижте и видеото, което добре показва 
как да четете всяко списание онлайн 
и офлайн.

http://pcstore.bg/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.issuu.android.app&hl=en
https://goo.gl/CMOx8h
https://goo.gl/CMOx8h
https://issuu.com/bgnauka
https://issuu.com/bgnauka
http://nauka.bg/read-bgnauka-magazine-mobile/
http://nauka.bg/read-bgnauka-magazine-mobile/
http://nauka.bg/read-bgnauka-magazine-mobile/
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I.	 Колективният	 имунитет	 и	
защо	данъците	не	са	кражба

Още Аристотел е казал „Цялото е 
повече от сбора на частите си“. 
Това е основното свойство на 

една система  – нейното поведение се 
определя много малко от характерис-
тиките на съставящите я елементи и 
много повече от взаимодействието 
между тях и структурата на взаимни-
те връзки. Никой човек не е остров, 
затворен в себе си и всеки зависи от 
другите хора. Пример за това е колек-
тивният имунитет по отношение на 
вирусите. 
Когато един човек бива заразен от ви-
рус, той се превръща едновременно 
в инкубатор за нови репликации и в 
преносител на този вирус. Дали този 
вирус ще се разпространи масово, за-
виси от структурата на връзките меж-
ду него и другите хора (структурата 

на мрежата на фиг.1), от свойствата 
на самия вирус и от това колко хора са 
ваксинирани срещу него. 

Фигура 1. Мащабируема мрежа (scale 
free network),

При мащабируемите мрежи има зве-
на с много по-висока централност от 
други, тъй като броят звена с k възе-
ла P(k) e обратнопропорционален на k 
със степен по-висока от едно, т.е.:

Наука

Колективният имунитет, защо 
данъците не са кражба и защо 
хората не вярват на експертите

Автор: гл. ас. д-р Лъчезар Томов

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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 Това е разпределение на Парето и оз-
начава, че малък процент от звената 
имат почти всички връзки в мрежа-
та, подобно на правилото 80-20, кое-
то казва, че 20 процента от хората 
вършат 80 процента от работата и е 
пак проява на Парето разпределение.  
Вилфредо Парето е италиански ма-
тематик, който пръв е забелязал, че 
огромна част от земята в Италия се 
държи от много малко на брой хора 
(70-30) и е развил своя закон, който се 
проявява навсякъде в природата – от 
размера на кратерите на луната, през 
силата на земетресенията (малкото на 
брой земетресения от най-висока сте-
пен на Рихтер отговарят за огромен 
процент от освободената при земетре-
сенията енергия), до продажбите на 
книги (малко на брой книги имат 90% 
от продажбите в стил „Хари Потър“, 
докато повечето книги се продават в 
малки тиражи) . Подобни примери са 
честотата на използване на думите 
(няколко десетки думи взимат 80% 
от изговорените и изписаните думи), 
размерите на градовете, цитиранията 
на научните статии, интензивността 
на войните и други . Механизмът, по 
който мрежите придобиват свойство-
то мащабируемост (1) се нарича „пре-
ференциално обвързване“  или „Ефект 
на Матей“ по цитата от Библията: „за-
щото, който има, нему ще се даде и 
ще му се преумножи; а който няма, и 
това, що има, ще му се отнеме“ (Мат. 
13:12) . Новите звена в една мрежа по 
този механизъм се обвързват с други 
звена с вероятност, която е директно 

пропорционална на тяхната текуща 
обвързаност, така популярните стават 
по-популярни. Пример за това е даден 
чрез симулационен модел в средата 
NetLogo

Фигура 2а. Развитие на мащабируема 
мрежа чрез механизма на 
преференциално обвързване, модел от 
стандартната библиотека на NetLo-
go, показано през два хода

http://pcstore.bg/
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Фигура 2а. Развитие на мащабируема 
мрежа чрез механизма на 
преференциално обвързване, модел от 
стандартната библиотека на NetLo-
go, показано през два хода

Фигура 2б. Мащабируемата мрежа 
след 300 хода

http://pcstore.bg/
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 В социалните мрежи някои хора са 
много по-свързани от други. Ако за-
разеният човек има висока централ-
ност , т.е. познава много хора, които 
познават много хора, които познават 
много хора и т.н. и ако неговите не-
посредствени познати не са ваксини-
рани, „добрият“ вирус може да се раз-
пространи като пожар, дори повечето 
хора да са ваксинирани, защото ще 
се оформи път, по който той да стиг-
не до почти всички хора в мрежата 
и да зарази всички неваксинирани  . 
Колкото повече хора зарази, толко-
ва повече хора ще умрат от него дори 
при фиксиран процент на смъртност, 
а той не е фиксиран . Големият брой 
заразени води до дълъг цикъл от ре-
пликации на вирусите (вирусите не се 
размножават чрез деление, те се мул-
типлицират), като всяко едно копие е 
неперфектно и малко се отличава от 
оригинала. С всяко следващо копие 
нараства вероятността полученият 

вирус да е достатъчно различен, така 
че да не бъде разпознат от антитела-
та в организмите на ваксинираните 
и да се получи ситуация, в която те 
също да бъдат заразени с множество 
смъртни случаи или трайни уврежда-
ния . Колективният имунитет е при-
мер за това как всеки човек зависи от 
всички останали – в случая зависи за 
здравето си. Да се погрижиш за здра-
вето на своето семейство означава да 
осигуриш почти 100% покритие на 
всички базови ваксини, за да предо-
твратиш описания сценарий, или да 
заживееш някъде на остров без ни-
какви контакти с другите хора. Защо 
е този висок процент – защото хората 
са свързани по такъв начин, че някои 
са много посвързани от други и е дос-
татъчно те да са в списъка на невак-
синираните, за да се оформи път до 
всички неваксинирани. Нещо повече, 
тече процес на сегрегация на хората 
с алтернативни убеждения спрямо 

Фигура 3 – Начална и крайна конфигурация на хората с традиционни и 
алтернативни схващания за медицината

http://pcstore.bg/
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медицината, подобен на описания от 
Шелинг през 1971-та година : Хората 
с подобни убеждения не са склонни да 
живеят напълно изолирани един от 
друг и ако имат предпочитания поне 
25% от техните съседи да мислят като 
тях, с течение на времето те се мес-
тят и групират заедно, формирайки 
клъстери, при условие, че началното 
разположение е такова, че е по-край-
но от прага на толерантност (извън 
границите 25%-75%). Това може да 
се илюстрира с модела на NetLogo със 
стандартни параметри в началната 
Фиг. 3 (а) и крайна точка Фиг. 3 (б) на 
процеса. Пълната сегрегация е устой-
чиво равновесно състояние и при нея 
няма мотиви за релокация. Устойчи-
вото равновесно състояние е такова 
състояние, при което малки отклоне-
ния от него водят обратно към него, 
подобно на дъното на долината – една 
търкаляща се топка ще спре там и ще 
стои, докато не се приложи достатъч-
но голяма сила, за да излезе извън ця-
лата долина, в противен случай ще се 
върне обратно в точката с най-ниска 
потенциална енергия – дъното.

Всеки такъв клъстер обаче не е напъл-
но откъснат от средата, което води до 
създаване на множество потенциални 
огнища на епидемия. Ако едно от тях 
бъде достигнато от патоген като при-
чинителя на морбили, всички невак-
синирани ще се разболеят, което ще 
прекъсне изолацията и ако медицин-
ските лица не вземат мерки, ще има 
множество агенти на заболяванията, 
които да заразят другите клъстери 
скокообразно (каскадно). Мутации-
те	 сред	 патогените	 растат	 пропор-
ционално	на	броя	заразени,	а	оттам	

нараства	 и	 рискът	 да	 се	 натрупат	
достатъчно,	за	да	бъдат	патогените	
неразпознаваеми	 от	 имунната	 сис-
тема	на	ваксинираните.

Характеристиките на вирусите са осо-
бени – те не дишат, не се хранят, не се 
размножават чрез деление и в при-
родата извън гостоприемниците са 
инертни кристали. Това позволява да 
ги разглеждаме като прости преноси-
тели на информация и динамиката на 
епидемията от вируси – като частен 
случай на епидемията на разпростра-
нение на идеи. Тъй като човешкият 
мозък претегля аргументите не само 
по съдържание, но и по броя на повто-
ренията, съпротивата на разума към 
дадена идея е подобна на съпротива-
та на имунната система към вируса и 
може да бъде тренирана – ако идеята 
бъде изказана единично и има време 
да бъдат съставени контрааргументи 
(аналог на антителата), то последва-
щото масово облъчване няма да има 
същия ефект. Ваксинацията в този 
смисъл е просто частен случай на тре-
ниране на адаптацията на сложните 
системи към новата информация чрез 
подкритични дози копия на информа-
ция .
Колективният имунитет е свойство 
на мрежите, което важи за всякаква 
информация, не само за тази, която 
вирусът пренася в своето РНК и ДНК. 
Важи за грамотността също – ако дос-
татъчно на брой хора са грамотни, не-
грамотните ще бъдат изолирани един 
от друг и няма да могат да си взаимо-
действат, за да увеличават бройката 
си и да разрушават обществото.
 Парите също са информация – 
ако достатъчно на брой хора са над 
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прага на бедността, тя няма да се раз-
пространи като вирус. Kритичната 
бройка от средно богати хора потре-
бяват и движат икономическия рас-
теж, докато при твърде много бедни 
няма кой да купува и бедните остават 
бедни. 
 Законите също са информация 
– ако не се прилагат еднакво спря-
мо всички или при всеки размер на 
престъплението, беззаконието ще се 
разпространи като пожар .  Рудолф 
Джулиани навремето е разбрал това 
и променил политиката в Ню Йорк, 
така, че да бъдат хващани всички 
престъпници, без значение от разме-
ра на провинението. Така е обхванал 
достатъчно висок процент от престъ-
пниците, за да спаднат под критична-
та бройка (едно престъпление води 
до други и престъпниците създават 
нови престъпници, което прави явле-
нието нелинейно и подобно на модела 
на Изинг) и рязко е свалил нивото на 
престъпленията .
 Отделните хора са като възлите 
в графиката, техните егоистични ин-
тереси налагат сътрудничество меж-
ду тях, просто защото споделят една 
територия и са свързани в обща мре-
жа. Характеристиките на мрежата са 
такива, че ако иска човек да е спокоен 
за своето състояние, той трябва да се 
погрижи почти всички, ако не всички 
други да бъдат спокойни за техните 
състояния. Колкото по-централизи-
рана и голяма е една мрежа, толкова 
по-наложителна е кооперацията меж-
ду хората. Това е причината за съпро-
тивата срещу глобализацията, защото 
се налага Джо от Айдахо да мисли за 
добруването на Пенка от Горна Ди-
каня, за да може той да е добре – и 

наистина едно от решенията е раз-
биването на мрежата на подмрежи и 
децентрализацията им, тъй като мал-
кото е по-хубаво и не толкова крехко . 
За съжаление или радост, този процес 
е като движението на река към океана, 
предизвикан от естествените закони 
на човешката алчност. Колкото по-го-
ляма е една мрежа, толкова по-голям 
може да е всеки индивидуален възел 
в нея и нарастването на печалбата 
за малцината избрани с най-висока 
централност е неограничено. Както 
Ричард Файнман се е шегувал, някои 
числа са много по-големи от астроно-
мическите и тях наричаме „икономи-
чески“. 
Това е един нерешен парадокс – чо-
вешката алчност води до глобализа-
цията, която обаче изисква все повече 
„реципрочен алтруизъм“ от индивида. 
Хората искат едновременно свободно 
движение на стоки и услуги и ниски 
данъци, без да усещат, че те си проти-
воречат. Свободното движение води 
до все по-голяма взаимна зависимост, 
а това увеличава разходите за осигу-
ряването на колективния имунитет. 
„Ваксините“ струват пари, не всички 
могат да си ги позволят, но пък тези, 
които имат пари, не могат да си поз-
волят бедните да не са ваксинирани, 
защото това излага тях на риск. Всяко 
количество информация, която оси-
гурява статуса на индивида (образо-
вание, пари, законност) може да бъде 
сложено на това място. Тези пари се 
осигуряват под формата на данъци от 
държавата. Дали данъците са кражба, 
обаче?
С разрастването на мрежите от хора и 
увеличаването на свързаността меж-
ду тях естествено възниква йерархия. 
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Йерархичните мрежи са частен случай 
на мащабируемите мрежи, при които 
коефициентът на групиране на вър-
ховете е обратнопропорционален на 
степента на свързаност (2)

 При стандартните мащабируеми мре-
жи върховете с по-висока свързаност 
(с повече връзки с други върхове) не 
се отличават от другите по коефици-
ента си на групиране, докато при йе-
рархичните мрежи, той намалява, т.е. 
по-важните върхове имат по-малка 
тенденция да образуват пълни графи 
със съседите си (т.нар клики). Пълни-
те графи са такива, при които всяка 
двойка върхове са свързани с уникал-
но ребро, т.е. коефициентът на групи-
ране показва тенденцията за обвър-
заност на даден връх със съседите си, 
така че да са си „самодостатъчни“, а 
при йерархичните мрежи по-важните 
възли имат по-малко обвързаност със 
съседите си .
Пример за такива йерархични систе-
ми и мрежи са живите организми – ед-
ноклетъчни, колониални, многокле-
тъчни. Всяко следващо ниво „поробва“ 
долните нива, което е нещастие за от-
делната клетка, но триумф за целия 
организъм. Хората сме пример за това 
– сменяме всичките си клетки много 
пъти през живота си, но ние остава-
ме живи. Ние поробваме своите клет-
ки. Тук не обсъждаме моралността на 
това, а само закономерността му . Дър-
жавата възниква като едно от нивата 
на йерархия, след градовете, общини-

те и областите, за да осигури колек-
тивния имунитет на хората. Опасност-
та е тя да не ги пороби, за да осигурява 
своето оцеляване вместо тяхното, за-
ради което и съществува т. нар. раз-
деление на властите и принципът на 
субсидиарността в ЕС – нищо, което 
може да се направи на дадено ниво на 
йерархия, не бива да се прави по-наго-
ре, т.е. не е работа на държавата това, 
което може да свърши общината и за-
сяга само нея.
Данъците биват събирани чрез колек-
тивна принуда, като всеки човек при-
нуждава всички останали. Принудата 
не е директна, защото една държава 
е многослойна, йерархична система 
и най-горното ниво прави събиране-
то. Всеки поотделно чувства, че него-
вите пари се изземват против волята 
му, докато всеки всъщност изземва 
парите на останалите против волята 
им. Неплащането на данъци се наказ-
ва сурово, за да се избегне т.нар. „тра-
гедия на общото“, при която всеки се 
ползва от привилегията на колектив-
ния имунитет без да плаща цената за 
нея . Ако си представим едно общо па-
сище, на което всички пастири водят 
кравите си, всеки от тях има интерес 
да нахрани своите най-добре за смет-
ка на останалите (за да даде мляко), 
като разчита, че другите ще проявя-
ват въздържание, за да компенсират 
неговата невъздържаност. Пасището 
има оптимален брой крави, при който 
общият литраж мляко е най-голям и 
всяка допълнителна крава намалява 
печалбата на всеки поотделно, но ни-
кой няма интереса да оттегли своите 
крави. Така всички оставят животни-
те да пасат неконтролируемо и из-
черпват ресурса отвъд възможността 
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му да се възстанови. Точно това води 
до възникването на йерархия, закони, 
правила и регулации. Така всеки при-
нуждава всички останали да спазват 
обща рамка, при която никой не се 
вози безплатно за сметка на остана-
лите.
 Тъй като всеки изземва пари 
от другите насила, за да предотвра-
ти прекомерното изземване от своя 
джоб, трудно можем да кажем, че дър-
жавата в общия случай краде нашите 
пари. Една държава, изцяло пороби-
ла долните нива, разбира се може да 
го направи и да не предоставя малко 
или никакви услуги срещу парите, 
както е при тоталитаризма (никакво 
равенство пред закона, малцинство, 
което живее на гърба на останалите), 
но това не прави данъците в общия 
случай кражба, не и в смисъла на по-
нятието, който обикновено се влага. 
Ние караме другите да плащат данъ-
ци насила и те карат нас, за да може 
всички да плащаме най-малко, но 
никой да не живее на гърба на оста-
налите, без да плаща колкото може 
за имунитета, който получава – било 
той под формата на ваксини, доходи, 
защита от произвол и образование. В 
даден момент от време някой може да 
получава повече, отколкото дава, но с 
волатилността в икономиката и три-
умфът на непредсказаните събития с 
голям ефект в живота ни – „Черните 
лебеди“ , тези роли с времето могат да 
се обърнат и колективната защита е 
застраховката срещу това.

	II.	 Защо	хората	нямат	доверие	на	
лекарите,	експертите	и	държавата

Мрежовата	структура

Първата причина, която можем да из-
тъкнем е същото, което описахме до 
момента – мрежовата структура на 
свързаност между хората, която поз-
волява идеите да се разпространя-
ват със същата динамика, с която се 
разпространяват и вирусите – като 
епимедия. Трябва над 95%, ако не и 
над 99% от хората да са „имунизира-
ни“ срещу подобни идеи чрез високо 
ниво на функционална грамотност 
и познания за науката, за да има ко-
лективен имунитет срещу идеята, че 
колективният имунитет е лъжата на 
експертите. Това изискване е практи-
чески неизпълнимо в епохата на на-
растваща сложност, специализация 
и задълбочаване на знанията, зато-
ва трябва да търсим други методи за 
имунизация. 

Когнитивните	отклонения
Втората причина е уязвимостта на от-
делните звена към пропагандата, по-
ради специфични когнитивни откло-
нения:

1.	 Пренебрегване	 на	 знаменате-
ля
При анализ на съотношения, напри-
мер риск/полза, вниманието се фоку-
сира върху числителя („риск” – бел. 
ред.) пропорционално на яркостта на 
оставеното впечатление в зависимост 
от формулировката на проблема, на-
пример:
Твърдението „1 на 100 000 ваксинира-
ни деца развива трайни увреждания“ 
е по-впечатляващо от „Ваксина, която 
предпазва децата от смъртоносна бо-
лест носи 0.001% риск за трайна инва-
лидност“ . Причината е, че понятието 
„риск“ не се свързва с твърда реализа-
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ция на събитието и ниските числа се 
пренебрегват, докато в първата фор-
мулировка имаме конкретна реализа-
ция на риска – едно дете, което е увре-
дено от ваксини. Това дете тежи в ума 
непропорционално много.

2.	 Ефект	на	ореола
При оценяване на качествата на чо-
век, компания, предмет или какъвто 
и да е обект, високата оценка за ня-
кое качество влияе върху оценката за 
другите качества в положителна посо-
ка, отрицателната влияе в отрицател-
на посока .  Ако едно лекарство носи 
ползи, то не може да има вреди, а ако 
е вредно, то не може да има ползи. Ако 
един човек има висока интелигент-
ност, то той трябва и да е дoбър, на-
дежден, компетентен, красив, a ако е 
красив, то той трябва да е добър, умен 
и надежден (по дрехите посрещат). 
Съчетаването на тези две когнитивни 
отклонения води до отписването на 
ваксината като цялостно вредно лече-
ние.

3.	 Предубеждение	 към	
потвърждаващите	доказателства	
Хората дават по-голяма тежест на ар-
гументите в полза на тезите, в които 
са убедени, отколкото на обратно-
то. Пример за това е изследване, на-
правено в САЩ, в което на две групи 
привърженици и противници на сво-
бодния достъп до оръжия се дават 
балансирани доказателства и за две-
те тези. В резултат на разглежданите 
доказателства убедеността и на две-
те групи нараства и техните позиции 
допълнително се поляризират, като 
всяка група придава по-голяма тежест 
на доводите за нейната теза, отколко-

то на доводите против .  Това въвежда 
нелинейност в нарастването на дове-
рието към или убедеността в дадена 
теза – всяко ново доказателство „ЗА“ 
намалява тежестта на следващото до-
казателство „ПРОТИВ“ и увеличава те-
жестта на следващото доказателство 
„ЗА“. След определена бройка доказа-
телства втвърдяването на възгледите 
става практически необратим процес 
и се достига до състояние, на устойчи-
во равновесие, от което не може лесно 
да бъде измъкнато.
Това отклонение се съчетава твърде 
добре с мащабируемостта на мрежата, 
като води постепенно до оформянето 
на клики по убеждения – хората с раз-
лични възгледи прекъсват връзките 
помежду си вследствие на поляриза-
цията и се групират с други със сход-
ни възгледи. Изолирането от различ-
ните възгледи ускорява драматично 
втвърдяването на убежденията до 
достигане на устойчиво равновесие, 
или имунитет към рационални аргу-
менти. Текущо това се наблюдава като 
поведение при антиваксърите, които 
се изолират както в мрежата, така и 
географски и създават условия за из-
бухване на епимедии – нещо, което 
симулирахме с модела на Шелинг за 
сегрегацията.

4.	 Евристика	на	наличността
Tова, което е по-близо до ума ни, по-
свежо в паметта ни, то е по-важно. По-
ради особеността на паметта да пази 
по-сензационните събития по-добре, 
както и тези, които предизвикват 
по-силни емоции, това води до влия-
нието на емоциите върху оценката на 
важността и оттам – на риска. Пример: 
„Торнадото се разглежда като по-чест 
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убиец от астмата, макар, че последна-
та причинява 20 пъти повече смъртни 
случаи“. Тази евристика има потен-
циал за неограничено преувеличава-
не на важността и опасността от това, 
което умът си припомня най-лесно и 
най-добре.
Това когнитивно отклонение, съче-
тано с медийното внимание, предиз-
виква т.нар. „каскада на наличността“ 
– надценяването на риска зависи от 
яркостта на впечатлението, която е 
функция и на масовостта на инфор-
мацията. Това, което тревожи хората 
храни медиите, а новините усилват 
тревогата и се получава положителна 
обратна връзка или „порочен кръг“ .

	 Първопричината	 за	 недоверието,	
като	двигател	на	устойчивите	греш-
ни	идеи:	агентският	проблем
Всички тези причини в комбинация 
не биха били достатъчни, за да на-
блюдаваме съвременното явление на 
антиваксърството или устойчивостта 
на опровержими идеи като „данъци-
те са кражба“, ако доверието на хора-
та в експертите е достатъчно високо. 
Всъщност, основната причина, която 
е скрита за анализаторите, склонни 
да подценяват интелигентността на 
нормалните хора, се корени в намаля-
ващото доверие към експертите. Да, 
дори в този процес роля имат струк-
турата на социалната мрежа и когни-
тивните отклонения, но двигателят 
е асиметрията	 на	 информацията	
и позицията на експертите, които са 
често неуязвими за последствията от 
грешките си – „не	са	заложили	кожа-
та	си	в	играта“ . В такава позиция са 
например мениджърите по върховете 
на американските банки, които взеха 

многомилионни бонуси в разгара на 
финансовата криза, която удари пен-
сиите на милиони обикновени амери-
канци, рискувани заради бонусите от 
същите тези хора. В случая проблемът 
е създаден от схемата на възнаграж-
дение, която насърчава годишната 
печалба, а не дългосрочното оцелява-
не на инвестициите и стимулира ри-
сковото поведение. Това е пример за 
агентски	 проблем	 – собствениците 
на спестяванията делегират право-
мощия на мениджърите да управля-
ват парите им, но техните интереси се 
разминават, поради описаната схема 
на заплащане.
 Класически случай на агентски 
проблем се наблюдава в системата 
на здравеопазването почти навсякъ-
де, където има такава  . Това е един от 
най-тежките подобни проблеми, за-
щото включва нуждата пациентът да 
вярва на агента (доктора), че преслед-
ва неговите цели, а не своите, без да 
има начин да измери как се справя аг-
ентът. В повечето здравни системи, иг-
рата между пациент и доктор е на две 
нива – пациентът търси съвет от екс-
перт, който може да го лекува, а може 
и да го насочи към един или повече 
други експерти, които да провеждат 
лечение. В система, която се заплаща 
на услуга, първият експерт има фи-
нансов интерес да консултира пациен-
тите си колкото се може по-често. Това 
може да е в противоречие с интереси-
те на пациента, както финансови, така 
и здравни. Нещо повече, на второто 
ниво заплащането на лечение създа-
ва финансов интерес да се провежда 
такова, което понякога е в директно 
противоречие със целите на пациента 
за по-добро здраве, тъй като лекарите 
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дори да са несигурни в способностите 
си, пак имат интерес от провеждането 
му. В конкретния случай има предло-
жено решение и то е консултантите, 
които пренасочват пациентите, да са 
на твърда заплата и да нямат интерес 
да ги консултират твърде много. Това 
не е цялостно решение, тъй като сами-
те лекуващи лекари са слуги на пове-
че от един господар и често господа-
рите имат твърде различни интереси 
– фармацевтичните компании искат 
да са на печалба и да продължат да са 
на печалба, пациентите искат да оз-
дравеят и да не фалират, което прави 
четири различни интереса от два из-
точника. Българската здравна систе-
ма е пример за тежките последици от 
агентския проблем и сгрешените схе-
ми на заплащане, водещи до отчитане 
на милиони лежащо болни от сърце в 
шест-милионна държава. 
Агентският	 проблем	 и	 данъците	
като	кражба
Дотук обсъждахме причините за не-
доверието към експертите, като се 
фокусирахме основно в явлението 
„анти-ваксърство“, но той е основопо-
лагащ и за идеите на модерните край-
ни либертарианци. Съвременните де-
мокрации са йерархични системи, при 
които разстоянието от възложителя 
– народа, до агентите – трите власти, 
е много голямо и асиметрията	 на	
информацията	 е сериозна. Логично 
е хората да подозират разминаване в 
интересите между елита, който иска 
да бъде избран и разполага с експер-
тиза за управлението и целите на су-
верена – да оцелява, да просперира и 
да живее в мир. Краткият период на 
мандатите насърчава краткосрочни 
политики, а наличието на власт поз-

волява на управляващите да отглеж-
дат лоялни избиратели чрез безус-
ловни социални привилегии, които 
ги правят зависими за оцеляването си 
от оставането на власт на дарителите. 
Наличието на корупция и злоупотре-
ба с власт, съчетани с неуязвимостта 
на елита за последствията от дейст-
вията му, с разстоянието му от хората 
и със сложността на взиманите реше-
ния, които не са разбираеми за тези, 
които нямат експертизата – това са 
градивните камъни на идеята, че „да-
нъците са кражба“, а устойчивостта 
на тази идея се корени в съчетанието 
на мрежовите структури, медийните 
каскади и когнитивните отклонения. 
Този, който идва и ти взима данъците 
е видим и наличен, този, който се въз-
ползва от тях е далеч и невидим, а по-
някога и няма лице и не може да бъде 
персофинициран (парите издържат не 
само хора, сгради и машини, но и сис-
теми, правила и политики, т.е. мрежо-
вите структури, които организират 
поведението на хората). Взимането на 
парите е по-важното, а харченето е не-
видимо, дори когато е правилно. 

III.	 Заключение:
Това, което хората виждат, за тях е 
по-важно от това, което е извън взора 
им и непосредствения спомен от ви-
дяното. Хората виждат множествата, 
но не и системите, които са връзки-
те между елементите на тези множе-
ства. Виждат закономерностите и мо-
делите, но не и случайността и хаоса. 
Трудно е за Джо от Айдахо да си пред-
стави, че оцеляването му зависи от 
това на баба Гичка от Гниляне, а още 
по-трудно му е да се довери на няка-
къв с вратовръзка от Вашингтон, ко-
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гото никога не е виждал и разполага 
с много повече информация от самия 
него. Трудно му е да приеме, че пове-
чето неща, които се случват, не са ди-
ректно свързани като плод на голяма 
организация, а са случайно съвпаде-
ние. Скептицизмът с времето и общу-
ването се засилва и преструктурира 
нашето общество, като го разпада на 
клики, а това прави обменът на идеи 
все по-труден. Надеждата, която ни 
остава е, че структурата на мащабиру-
емите мрежи работи и в двете посоки, 
и можем да се научим да предизвик-
ваме епидемии от вярна информация, 
които с времето да доведат до мрежи 
на знанието. Това би позволило да от-
делят устойчивите неверни идеи и 
би елиминирало възможността да се 
възпроизвеждат масово.
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За първи път е открита атмосфе-
ра около планета, подобна на 
Земята – около Супер-Земята 

GJ 1132b. Това е значителна стъпка 
по пътя към откриването на живот 
извън Слънчевата система. Екипът, 
който направил откритието, воден от 
д-р John Southworth от Университета 
Кийл, използвал телескопа ESO/MPG 
в Чили, за да направи снимки на звез-
дата-домакин GJ 1132. Те успели да из-
мерят лек спад в яркостта, докато пла-

нетата и атмосферата ѝ абсорбирали 
част от звездната светлина, транзи-
тирайки (преминвайки пред) звезда-
та-домакин. 
Д-р John Southworth обяснява: „Въпре-
ки че не сме открили живот на друга 
планета, това е важна стъпка в пра-
вилната посока – откриването на ат-
мосфера около Супер-Земята GJ 1132b 
отбелязва първият път, в който е от-
крита атмосфера около планета, по-
добна на Земята, освен самата Земя.“

Има	ли	живот	там?
Текущата стратегия на астрономите 
да открият живот на друга планета е 
да установят химичния състав на ат-
мосферата на тази планета в търсене 
на химични дисбаланси, които могат 
да бъдат предизвикани от живи ор-
ганизми. В случая с нашата Земя, съ-
ществуването на огромни количества 
кислород е ясен признак за живот. 
Преди откритията на екипа на д-р John 
Southworth, единствените предишни 
засичания на екзопланетна атмосфе-
ра съдържали газови гиганти, които 
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напомняли на високата температура 
на Юпитер. 
Д-р Southworth казва, че въпреки че 
сме далече от откриването на живот 
на други планети, това откритие е 
първата стъпка: „С това изследване 
ние направихме първата несигурна 
крачка към изучаването на атмосфе-
рите на по-малки, подобни на Земята 
планети. Ние симулирахме разнообра-
зие от възможни атмосфери за тази 
планета и открихме, че тези, богати 
на вода и/или метан могат да обяснят 
наблюденията на GJ 1132b. Планета-
та е значително по-гореща и малко 
по-голяма от Земята, така че едната 
възможност е, че е „воден свят“ с ат-
мосфера от гореща пара.“

Изучаване	на	атмосфери
Въпросната планета GJ 1132b се дви-
жи около звездата с малка маса GJ 
1132 в южното съзвездие Вела, на раз-
стояние 39 светлинни години от Земя-
та. Системата била изучавана от екип, 
воден от д-р John Southworth от Уни-
верситета Кийл, Великобритания, и 
Luigi Mancini от Университета Ром Тор 
Вергата, включително изследовате-
ли от Института по астрономия „Макс 
Планк“ (MPIA, Германия) и Кеймбри-
джкия университет. 
Екипът използвал GROND камера за 
2,2м телескоп ESO/MPG от Европей-
ската южна обсерватория в Чили, за 
да изследва планетата едновременно 
чрез седем различни дължини на въл-
ната, обхващащи оптичните и близки-
те инфрачервени лъчи. 
Тъй като GJ 1132b е транзитираща 
планета, тя преминава директно меж-
ду земята и звездата-домакин на все-
ки 1,6 дни, блокирайки малка фракция 

от светлината на звездата. От количе-
ството изгубена светлина астрономи-
те могат да разберат размера на пла-
нетата – в този случай само 1,4 пъти 
размера на Земята. 
Същественото е, че новите наблюде-
ния показали, че планетата е по-го-
ляма при използване на една от дъл-
жините на вълната. Това предполага 
присъствието на атмосфера, която е 
непроницаема за точно тази светлина 
(което прави планетата да изглежда 
по-голяма), но е прозрачна за всички 
останали. 
Откриването на тази атмосфера е об-
надеждаващо. Звездите с малка маса 
са доста често срещани (много пове-
че от звездите, подобни на Слънце-
то) и са известни с това, че съдържат 
много малки планети. Но те също по-
казват и голяма магнитна активност, 
което предизвиква производството 
на високи нива на рентгенови и ул-
травиолетови лъчи, което може на-
пълно да кондензира атмосферата 
на планетата. Обаче свойствата на GJ 
1132b показват, че атмосферата може 
да издържи на това в продължение на 
милиарди години, без да бъде унищо-
жена. Като се имат предвид големият 
брой на звездите и планетите с много 
ниска маса, това може да означава, че 
условията за съществуване на живот 
са общи във Вселената. 
Това откритие прави GJ 1132b една от 
най-високо приоритетните цели за 
следващи изследвания от актуалните 
топ съоръжения като космическия те-
лескоп Хъбъл и „Екстремно големият 
телескоп“ на ESO, както и космическия 
телескоп Джеймс Уеб, който е подгот-
вен за излитане през 2018 година. 
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Наука

Агар Арт – срокът за участие се 
удължава! (30-ти юни 2017)

Списание “Българска Наука” и фирма RIDACOM

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Списание “Българска Наука” и 
фирма RIDACOM обявяват нача-
лото на второто издание на кон-

курса Агар Арт за рисунка с микроор-
ганизми върху петри! Той е аналог на 
конкурса Agar Art Contest на Амери-
канското общество по микробиология 
(ASM), който пък е вдъхновен от твор-
бата на Росица Ташкова и огромния 
интерес, който тя предизвика в соци-

алните мрежи – само в страницата на 
обществото снимката на бактериал-
ната елхичка беше споделена почти 
9000 пъти, получи над 400 коментара 
и беше харесана приблизително 12 
000 пъти – повече от всяка друга пуб-
ликация на страницата (повече за ис-
торията зад кулисите – тук).

През 2016 проведохме конкурса за 

http://pcstore.bg/
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първи път в България и родните ми-
кробиолози се впуснаха в приключе-
нието с голям ентусиазъм! С награди 
бяха отличени Лилия Петрова, Петя 
Станкова, Анели Неофиту и Калоян 
Петров, студентите от Кръжока по ми-
кробиология към „Медицински Уни-
верситет – Плевен”, Силвия Велева и 
Силвия Ветренска. Можете да видите 
класирането тук, а всички творби – 
тук.

Включете	се	в	Агар	Арт	2017!

Впрегнете цялото си въображение 
в създаването на картина! Боите са 
живи бактерии, платното – хранител-
на среда. Да докажем, че микробиоло-
гията е форма на изкуство!

Изпратете ни най-добрата снимка	
на творбата си (с резолюция поне 
1500х1500 px), както и кратко опи-
сание, в което давате информация за 
използваните хранителна среда и ми-
кроорганизми (вид и значимост) до 
30-ти юни 2017 г. на e-mail: 
rositsa@nauka.bg, като всеки участ-
ник има право на няколко рисунки.

Всички снимки ще бъдат качени във 
Фейсбук страницата на „Българска на-
ука“, в специално създаден за конкур-
са албум и ще бъдат оценени от наше-
то жури	в състав:

Димитър	 Петров	 – създател и арт 
директор на проекта за анимационен 
филм „Златната ябълка”;

Христина	Грозданова	– един от учре-
дителите на ДАФНИ (Дружество на 
анималисти, флористи и научни илюс-
тратори), главен уредник на художест-
вен фонд в РИМ София и докторант в 
катедра Изкуствознание на НХА (те-
мата на дисертацията ѝ е свързана с 
българската научна илюстрация – бо-
таника и зоология);

http://pcstore.bg/
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Юрий	Георгиев – 3D художник по персонажи в компания за видео игри и илюс-
тратор на свободна практика;

Росица	Ташкова	– вдъхновител на конкурса ;), микробиолог, част от екипа на 
проекта Българска Наука.

Журито ще оценява творбите според критерии като естетика и креативност, а 
значение ще има и дадената в описанието информация.

Наградите,	които	ви	очакват:

1-во	място:

Колие или тениска по избор от магазина	на Българска Наука, книгата посве-
тена на Антарктида „На юг от разума” от Изабела Шопова, хранителна среда 

по избор, осигурена от фирма RIDACOM, снимката на победителя ще бъде 
поставена на корицата на следващия брой на списание Българска Наука.

2-ро	място:		

Колие Микроскоп, книгата посветена на Антарктида „На юг от разума” от 
Изабела Шопова, хранителна среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

3-то	място:		

Колие Химическа	Реакция, книгата “Историята на едно научно откритие. 
Диморфизъм на пластоцианина” от проф. Митко Димитров, хранителна среда 

по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

4-то	място:		

Книгите “Историята на едно научно откритие. Диморфизъм на пластоциа-
нина” от проф. Митко Димитров и „Капитан Немо” от Жул Верн, хранителна 

среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.
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Награда	на	публиката:

Книгите “Историята на едно научно откритие. Диморфизъм на пластоциа-
нина” от проф. Митко Димитров и „Кратка история на почти всичко” от Бил 

Брайсън, хранителна среда по избор, осигурена от фирма RIDACOM.

Силвия Велева и Силвия Ветренска, които получиха подарък и от ръководт-
свото на лабораторията си – колиета микроскоп от КупиНаука, за спечелено-

то 5-то място в конкурса миналата година.

Наградата	на	публиката	ще бъде определена според броя на харесванията и 
положителните реакции на снимките във Фейсбук.

Победителите ще бъдат обявени на 07.07!	:)

Да	докажем,	че	микробиологията	е	форма	на	изкуство!

http://pcstore.bg/
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Бихте	ли	се	представили	на	на-
шите	читатели?

Доц. д-р Борис Николов. Ръководител 
на Българската орнитологическа цен-
трала – звено в рамките на Институ-
та по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН).

Коя	научна	институция	представля-
вате	и	с	какво	се	занимава	тя?

ИБЕИ-БАН е най-голямата научно-из-
следователска институция в България 
по въпросите на биоразнообразието и 
екологичните изследвания. Създаден 
е през 2010 г. вследствие на сливането 
на Института по зоология, Института 
по ботаника и Централната лаборато-
рия по обща екология. В рамките на 
ИБЕИ-БАН Българската орнитологи-
ческа централа координира на нацио-

нално ниво тази част от проучванията 
върху миграциите на птиците, която 
е свързана с тяхното индивидуално 
маркиране. Тя представлява страната 
ни в Европейския съюз за маркиране 
на птиците (EURING).

Кое	Ви	запали	да	се	занимавате	с	на-
уката	и	кога	се	случи	това?

Още от най-ранна осъзната детска 
възраст бях наясно, че ще се зани-
мавам с диви животни. Винаги това 
съм искал и някак знаех, че ще успея 
да стана зоолог. Не пропусках книга 
или предаване по телевизията, свър-
зани с тази тематика. За разлика от 
информационния океан, който ни за-
лива днес, тогава източниците на ин-
формация бяха доста по-ограничени и 
старателно „попивах“ всяка новост, до 
която успеех да се добера. Като малък 
често ме водеха в стария зоопарк в 

Наука

Интервю с Борис Николов: 
Удовлетворението от работата е 
важна предпоставка за успех (не 
само в науката)

Автор: Росица Ташкова

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Credit: Ива Христова-Николова
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центъра на София, впоследствие про-
дължих в кръжока „Млад зоолог“ в но-
воизградения зоопарк. Оттам нещата 
естествено се доразвиха в Школата по 
орнитология и природозащита, съз-
дадена и ръководена на доброволни 
начала от проф. Димитър Нанкинов 
в тогавашния Институт по зоология. 
В рамките на тази школа, която имам 
привилегията да водя през послед-
ните осем години, птиците и орнито-
логията изкристализираха като мой 
основен обект на интерес. Не е за под-
ценяване и фактът, че сред нашето 
поколение имах и много връстници 
съмишленици по интереси, първо в 
Националната природо-математиче-
ска гимназия, а впоследствие и в Би-
ологическия факултет на Софийски 
университет.

Имате	ли	одобрен	проект	в	послед-
ната	сесия	на	Фонд	научни	изслед-
вания,	как	се	казва	той	и	какви	пол-
зи	ще	има	той	за	науката	и	живота	
на	обикновения	човек?

На миналогодишната сесия на ФНИ 
(през 2016 г.) подадохме проекто-пред-
ложение, което беше високо оценено, 
но четири точки не ни достигнаха, за 
да бъде финансирано. Конкуренция-
та в научната област „Биологически 
науки“ бе изключително оспорвана и 
в крайна сметка бяха одобрени за фи-
нансиране редица стойностни, съдей-
ки по техните заглавия, проекти. Кон-
курсът бе обявен за фундаментални 
научни изследвания и преките ползи 
за „живота на обикновения човек“ не 
винаги са ясно видими, но такива ви-
наги има.

Прослушване за сови. 
Credit: Ива Христова-Николова
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Тъй като проектът ни не беше одо-
брен, не прилагам неговото дълго 
име, но казано накратко той предла-
гаше изследване на миграционните 
пътища на вид пойна птица с висок 
консервационен статут, посредством 
революционни миниатюрни GPS-пре-
даватели/сензори (до момента едва 
няколко подобни проучвания има в 
световен мащаб), както и оценка на 
ролята на крайречните тополови кул-
тури за опазването на различните ви-
дове птици. Знанията за конкретните 
видове и техните местообитания са от 
възлово значение за тяхното опазва-
не и устойчиво управление в рамките 
на природозащитното законодател-
ство – както национално, така и откъм 
международни ангажименти, поети 
от страната ни.

С	 какво	 заглавие	 беше	 последната	
Ви	публикация?	Разкажете	ни	пове-
че	за	нея.

Последните два материала, в които 
съм съавтор, са част от монография, 
посветена на инвазивните чужди ви-
дове организми и която беше публи-
кувана в рамките на мрежата за инва-
зивните чужди видове в Югоизточна 
Европа (ESENIAS), където България 
участва активно. Според редица из-
следвания, след загубата на место-
обитания инвазивните чужди видове 
са втората по важност причина за за-
губата на биоразнообразие в световен 
мащаб. Обобщаването на данните за 
чуждите видове птици на Балканския 
полуостров показва три основни пътя 
за появата им в района – изпуснати/
избягали птици (от зоопаркове, зоо-
колекции, домашни любимци), птици 

от интродуцирани популации в други 
части на Европа и целево разселени 
видове като ловни обекти. За щастие, 
в нашия регион като цяло има много 
по-малко чужди видове птици в срав-
нение със Западна Европа, което се 
обяснява основно с по-ограничените 
международни търговски контакти 
на страните от Източния блок по вре-
мето на Студената война.

Има	ли	бъдеще	науката	в	България	
и	как	го	виждате	Вие?

Според мен има, макар и в близко бъ-
деще перспективите да не са особено 
розови. Успешността в работата на 
учения би трябвало да е в резултат на, 
а не въпреки системата, както неряд-
ко се получава в момента.

Как	 оценявате	 работата	 на	 екипа	
си?

Екипът на Българската орнитологи-
ческа централа в тесен смисъл е малък 
– едва двама човека сме, за съжаление 
обемът работа е в пъти по-голям от на-
личните възможности към момента за 
назначаване на повече хора. Понастоя-
щем съм ръководител и на трима док-
торанти, работещи върху разнообраз-
на тематика, свързана с мониторинга 
и предпочитанията към местообита-
нията при различни видове птици. В 
широк смисъл като наш екип би могла 
да се счита и мрежата от десетки до-
броволни сътрудници-опръстенители 
в страната. Те са в основата на работа-
та на всяка орнитологическа центра-
ла и по цял свят са един от най-ярки-
те примери за извършването на т.нар. 
„гражданска наука“ (citizen science). 
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Научното опръстеняване на птиците 
е изследователски метод, основаващ 
се на индивидуалното им маркиране. 
Всяко повторно регистриране на оп-
ръстенена птица ни разкрива много за 
нейния живот. Това е един от доказа-
лите се най-ефективни методи за из-
следване на биологията, екологията, 
поведението, придвижванията, гнез-
довата продуктивност и популацион-
ната демография на птиците. Всеки 
би могъл да допринесе ако попадне на 
маркирана птица – жива (наблюдава-
на/снимана от разстояние, намерена 
изтощена и т.н.) или мъртва (сгазена 
на пътя, уловена от котката на двора 
и т.н.) – и съобщи вид и състояние на 
птицата, номер/код на пръстена или 
ако има друг маркер, точна дата и мяс-
то, на електронната поща на Орнито-

централата или през уеб-портала на 
EURING за целта (www.ring.ac).

Има	ли	млади	хора,	които	искат	да	
се	занимават	с	наука	във	Вашата	об-
ласт?

Бих казал, че има, макар и да се на-
блюдава тенденция към намаляване 
на техния брой през последните 10-15 
години. Птиците винаги са били сред 
най-популярните групи животни за 
хората и неслучайно като цяло са най-
добре изучените гръбначни живот-
ни. Много колеги биолози започват 
именно като любители-орнитолози, 
след което решават да се посветят на 
някоя друга група организми. За жа-
лост символичното финансиране на 
докторантските проекти, недоста-

Червеногърба сврачка – Lanius collurio. 
Credit: Ива Христова-Николова
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тъчната материална база и ниската 
стартова заплата за млад учен са сред 
факторите, които не допринасят за 
привлекателността на нашата профе-
сия. Набиращото популярност хоби за 
наблюдаване на птиците (т.нар. бър-
дуочинг) определено допринася за 
това повече млади хора да се докоснат 
отрано до по-специализирана инфор-
мация и да контактуват с експерти в 
областта, което евентуално би разпа-
лило техния интерес впоследствие 
към задълбочаване на първоначално 
придобитите познания.

Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България?

Основното, което бих ги посъветвал 
е да не се отказват. Имат ли нужното 

„огънче“, което да гори в тях, знаят ли 
точно какво им е интересно и къде 
искат да се развиват – да продължа-
ват да търсят начини и възможности. 
Било то в страната или чужбина. Рано 
или късно ще успеят. Знам за немалко 
случаи, в които млади хора се отказ-
ват от своите мечти заради усложне-
ни човешки взаимоотношения в да-
дена област, липса на финансиране, 
неясни перспективи за реализация 
и др. Много хора избират сигурното 
пред носещото удовлетворение. Аз 
лично не мога да си представя цял жи-
вот сутрин да отивам с нежелание на 
работа. Така че – дерзайте и не се от-
казвайте! :)

Какво,	 според	 Вас,	 трябва	 коренно	
да	се	промени	в	България	по	отно-
шение	на	науката?

Теренна работа. 
Credit: Ива Христова-Николова

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

35Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

Бих искал да видя реален ангажимент 
и действия от страна на държавата по 
издигането на научно-изследовател-
ската дейност в приоритет. Все още сме 
на едно от последните места в Европа 
като средства (процент от брутния 
вътрешен продукт), отделяни годиш-
но за наука. Нужно е и разработване 
на адекватни и всеобщо приложими 
критерии за оценка на научно-изсле-
дователската дейност, както и реални 
стимули за докторантите и младите 
учени. Цялостно подобряване на фи-
нансовите условия, позволяващи до-
стойно съществуване на учения – в 
БАН заплатите продължават да са под 
средните за страната…

Бих искал да станем свидетели и на 
издигнат авторитет на нашите уче-
ни и науката като цяло в обществото. 
За целта, освен изброеното по-горе, 
е нужно и подобряване на комуни-
кацията „учени – медии – общество“. 
Апелът ми към колегите е при всеки 
подходящ случай да разясняват в по-

пулярен план важността на материя-
та, която разработват; огромен брой 
открития и интересни факти остават 
„заключени“ в строгите научни публи-
кации, без да им се дава необходимата 
гласност. От друга страна, медиите би 
следвало да търсят и да се допитват 
до доказани специалисти в дадена об-
ласт, а не до псевдоексперти и „всич-
колози“, само защото са популярни 
публични лица.

Занимавали ли сте се с нещо извън на-
учната работа? Какви други интереси 
имате и как обичате да прекарвате 
свободното си време?

При мен хоби и научни интереси не-
рядко вървят ръка за ръка. В рамките 
на семейството ни любовта към при-
родата е споделена и се стараем да 
пътуваме често. Имам сериозни инте-
реси в областта на фотографията на 
дива природа и заснемането на науч-
но-популярни филми.

Блог	на	Петър	
Теодосиев
http://nauka.bg/category/petar/
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Хората се опитват да прогнози-
рат бъдещето от поне 4 хил. го-
дини насам, но повечето усилия 

в тази посока са били безуспешни. За 
прогнози са минавали пророчества, 
измислици и предположения. За цяло-
то това време сме намерили само едно 
надеждно средство за прогнозиране 
на събития — научния метод.
 Учените са заети с прогнози не 
само за света през 2017 г., но и за все-
лената. Къде ще се появи тази галак-

тика? Как ще еволюира тази клетъчна 
линия? Някои от тяхните прогнози 
ще бъдат в сила не просто за 2017 г., 
а завинаги. Космолозите картират бъ-
дещето за над десет милиарда годи-
ни напред. Дори квантовата теория 
на полето, според която поведението 
на елементарните частици е непред-
сказуемо, прави възможни прогнози 
с точност до десет части на милиард 
(10x10-9 — бел. прев.).
 Тези от нас, които не са учени, са 

Наука

Наука за всички1

Автор: Юри Милнер; Превод: Боян Василев
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по-неквалифицирани за прогнозира-
не. Все пак, ето две прогнози. Първата 
е, че през идната година фундамен-
талните научни изследвания ще дове-
дат до още повече открития. Втората 
е, че повечето от нас няма да ги забе-
лежат.
 Ако ви се струва трудно за вяр-
ване, то нека направим един (не осо-
бено научен) експеримент. Ето един 
списък със значими открития, напра-
вени през настоящото десетилетие.
2010: Хората са хибриди
Учени секвентират геном на вкамене-
лости от неандерталци, от което става 
ясно, че много от нас притежават те-
хни гени, т.е. видовете ни са се кръс-
тосали.

2011: Пълно е с планети като нашата
Наблюдава се първата планета с раз-
мерите на Земята, която обикаля око-
ло звезда, подобна на нашата. Тези и 
други данни водят до заключението, 

че има милиарди потенциално обита-
еми планети дори само в нашата га-
лактика.
2012: Елементарната частица Хигс 
съществува
Открит е Хигс бозонът, чието участие 
в стандартния модел обяснява защо 
обектите имат маса.
2013: Гените могат да се редактират
Изобретява се технологията за моди-
фикация на гени CRISPR, което може 
да революционизира нашия контрол 
върху ДНК, да можем да лекуваме на-
следствени болести и дори да предо-
твратяваме стареенето.
2014: Спомените са променливи
Невроучени заличават, възстановя-
ват и променят спомени посредством 

светлинни лъчи в генетично модифи-
цирани мозъчни клетки на плъхове.
2015: Гравитационните вълни съ-
ществуват
Открити са вълни в пространство-вре-
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мето, предизвикани от сблъсък на 
черна дупка преди над милиард годи-
ни, което потвърждава прогноза на 
Айнщайн.
2016: Земята има съсед
Астрономи откриват потенциално 
обитаема планета с размерите на Зе-
мята, обикаляща най-близката звезда 
на Слънцето.
Колко от тези значими открития 
действително са стигнали до обще-
ството? Много хора чуха съобщава-
нето за бозона Хигс на четвърти юли, 
2012 г. Но, за сравнение, корейският 
поп сингъл „Гангнам стайл“ се появи 
11 дена по-късно. Оттогава най-попу-
лярното видео в Ютюб за бозона Хигз 
има около два милиона гледания. 
„Гангнам стайл“ има над два милиар-
да. Една лесна за запомняне песничка 
ни увлича повече, три степени повече, 
отколкото едно съществено разбира-
не за това как работи реалността.
 Това е жалко. Ако става дума за 
хора, това е прахосване на талант. Кол-
ко човека със заложби на учени нико-
га не са ги открили поради това, че не 
са имали досег с науката? На практи-
ческо ниво, това е прахосване на въз-
можности. Така се забавя процесът на 
иновации, който причинява икономи-
чески растеж и който предлага един-
ствената ни надежда в дълготраен 
план срещу заплахи като епидемии и 
астероиди.
 На по-фундаментално ниво, това 
е праховане на самия живот. Ние, хора-
та, сме сбор от атоми, които са изкова-
ни в звездите. Вероятно по уникален 
начин в цялата вселена тъкмо наши-
те атоми са подредени така, че имаме 
възможността да се учудваме какво е 
вселената, какво са атоми, какво озна-

чава да се учудваш. Можем да задаваме 
въпроси, да правим предположения, 
да знаем. Можем да прогнозираме бъ-
дещето. Имаме дълг към нас самите и 
към космоса да употребяваме нашия 
интелект пълноценно.
Вселена от знание
Може би все пак има индикатори 
за това, че фокусът ни се отмества. 
Най-важният е демократизацията на 
знанието.
 Базово научно образование вече 
може да се придобие само от Уики-
педия. По-напреднало образование 
пък е на разположение в Ютюб. Цели 
области, включително голяма част 
от физиката, публикуват своите из-
следвания онлайн. Движението за от-
ворени данни доставя суров научен 
материал на всеки, който пожелае. 
Платформите за краудсорсинг проме-
нят начина, по който се прави наука 
— от онлайн сътрудничество между 
най-престижни математици до плат-
форми за разпределено изчисление, 
които позволяват на всеки да достъпи 
данни и да направи открития. Между-
временно учените започват да схва-
щат, че важна част от работата им е 
да съобщават за своите идеи и своите 
вълнения на неспециалистите. Това, 
че достъпът до знание става универ-
сален, би могло да разпали желание за 
още знание.
 И така, въпреки че повечето от 
нас не могат да прогнозират бъдеще-
то, поне можем да се надяваме, че през 
идната година ще видим изгряването 
на една култура на знанието, в която 
повече от нас са отдадени на търсене-
то, за което сме родени: търсенето на 
знания.
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Знаете ли какво е “стена за плаща-
не”, известна още като пейуол? 
Това е система, която спира дос-

тъпа на интернет потребител до опре-
делено съдържание, ако няма платен 
абонамент за съответния сайт. Ако 
сте срещали такава в търсене на ня-
кой интересен научен текст, вероятно 

много сте желали да притежавате ня-
каква тайна програма, с която да пре-
минете през бариерата. Е, вече можете 
да го направите и при това напълно 
легално. За целта само трябва да ин-
сталирате на браузера си (Chrome или 
Firefox) новата приставка Unpaywall.
В началото на април екипът на 

Наука

Напълно легален и безплатен 
достъп до милиони научни 
трудове може да получи всеки 
чрез тази нова приставка за 
браузър

Превод: Йоанна Николова; Източник: sciencealert.com
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Impactstory, сайт с отворен код, пусна 
в употреба Unpaywall за всички почи-
татели на науката. Проектът е финан-
сиран от Националната фондация за 
наука на САЩ и Фондация “Алфред П. 
Слоун”, като само за няколко дни на-
прави истински пробив в традицион-
ната издателска индустрия. 
Веднага щом инсталирате пристав-
ката, ще видите на екрана си малък 
символ с катинар, който ще се появя-
ва всеки път, когато четете начална-
та страница на статия от академичен 
журнал. Ако статията е със свободен 
достъп, катинарът ще бъде оцветен 
в златно. Ако приставката може да 
намери пълния текст на съответната 
статия, то катинарът ще бъде в зелено 
и трябва само да кликнете върху него, 
за да изтеглите PDF файл с материала. 
Създателите на приставката обявя-
ват, че тя може да намира версии на 
пълните текстове при “65-85 % от ста-

тиите, в зависимост от темата и годи-
ната на публикуване”.
Приставката използва база данни от 
над 90 милиона идентификатора на 
дигитални обекти (DOI), като търси 
публично достъпни копия на доку-
менти в сървърите за предпечат и 
университетските сайтове, което я 
различава от “пиратската” търсачка 
Sci-Hub. “Unpaywall намира PDF фай-
лове на статии, качени от самите ав-
тори, докато Sci-Hub използва такива, 
които са получени по други начини, 
включително автоматично изтеглени 
от издателски сайтове”, обявява уеб-
сайтът на приставката. “Методът на 
Sci-Hub доставя по-обширни резулта-
ти, но не е много законен.”
Това не е много по-различен метод от 
търсенето в Google Наука с надеждата, 
че ще успеете да намерите PDF някъ-
де, но е със сигурност доста по-удобен. 
И фактът, че Unpaywall се включва в 
нарастващата сила на лицензите с 
отворен достъп означава, че може на-
истина да промени начина, по който 
университетските библиотеки изби-
рат за кои абонаменти плащат. 
“В продължение на години библиоте-
ките не са очаквали, че депозитът за 
абонамент ще замести абонамента за 
достъп, главно защото намирането на 
тези статии и осигуряването на дос-
тъп до тях би било трудно”, казва за 
Nature експертът по научни комуни-
кации от Университета на Юта Дал-
мит Синг Чаула (Dalmeet Singh Chawla). 
“Улеснявайки процеса толкова много, 
Unpaywall може наистина да промени 
това.”
Истина е, че малко потребители могат 
да си позволят да плащат по 30-40 до-
лара и при това само за едно изследва

Настройките на приставката 
Unpaywall в Chrome. 
Credit: Unpaywall
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не. Това предразполага хората да тър-
сят други начини, било то и не много 
законни, като например Sci-Hub. 
“Учените не изкарват пари от публи-
куването на изследванията си. Докато 
списанията могат да таксуват всичко, 
събирайки повече от 10 000 щатски 
долара годишно от един единствен 
абонамент, изследователите нямат из-
бор, освен да им предоставят работата 
си, ако искат да продължат да си на-
мират работа”, разказва журналистът 
Фиона Макдоналд (Fiona Macdonald), 
обяснявайки, че тегленето на научни 
трудове не е като тегленето на филми. 
“По-голямата част от учените полу-

чават субсидии, които, както се досе-
щате, обикновено са финансирани от 
нашите данъци. Така че истинският 
въпрос е този: ако вече плащаме на 
учените да вършат работа за благото 
на обществото, защо нямаме свободен 
достъп до резултатите от тази рабо-
та?”

Можете	 да	 изтеглите	 приставката	
за	браузерите	Chrome	and	Firefox	-	
http://unpaywall.org/
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Живеем във времето на виде-
оклиповете. Хората са много 
по-склонни да повярват на 

това, което виждат. Много медии из-
ползват видео съдържание, за да под-
силят представената информация. В 
социалните мрежи всеки е свободен 
да качи материал, заснет лично, без 
никаква гаранция за автентичност. 
Това създава вълна от невярна инфор-
мация, която е толкова силна, че може 

дори да повлияе на изборните резул-

тати или да насърчи екстремизма по 
света. 
За да се пребори с наводнението от 
фалшиви новини и невярно съдържа-
ние, Европейският съюз финансира 
проект за изграждането на платфор-
ма, която ще верифицира съдържа-
нието на видеоклиповете и ще уста-
новява механизмите на пропагандата 
в XXI век. Това е от изключително зна

Наука

Започна битката между науката и 
фалшивите новини

Превод: Йоанна Николова; Източник: horizon-magazine.eu
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чение за медиите, които искат да пре-
дотвратят разпространението на фал-
шиви новини и да запазят авторитета 
си. 
“Едно от основните предизвикател-
ства е със сигурност верифицирането 
на информацията, защото има доста 
манипулирано съдържание в интер-
нет пространството”, казва Джулия 
Байер, журналист от Дойче Веле. “Хо-
рата туийтват съдържание, което не е 
истина и другите го споделят, защото 
е лесно.”
“Повечето видеоклипове онлайн не 
са заснети професионално, а от отдел-
ни хора с мобилен телефон”, казва д-р 
Василейос Мезарис (Vasileios Mezaris), 
старши изследовател на мултимедии-
те от Центъра за изследвания и техно-
логии Hellas в Гърция. “Това може да 
създаде много форми на измама.” 

Възможности за манипулация на съ-
държанието са, например, използва-
нето на дигитални ефекти, промяна 
на клипа, за да се създаде заблуждава-
ща снимка на заснетото събитие, или 
просто публикуването на лъжи с кон-
кретна цел. Понякога хора заснемат 
видеоклипове някъде, но обявяват, че 
са направени на друго място. Всичко 
това създава фалшиви новини. 
“Знаем, че фалшивите новини са го-
лям казус напоследък и в предизбор-
ните кампании. Ако се появят видео-
клипове, които подхранват слухове, 
това може да повлияе на изборите”, 
казва д-р Мезарис, който е координа-
тор на финансирания от Европейския 
съюз проект InVID. 
Проектът InVID цели създаването на 
платформа, която ще помага на журна-
листите да идентифицират автентич-

http://pcstore.bg/


  

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

44 Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

ността на съдържанието на видеокли-
повете. Инструментите за анализ на 
платформата ще откриват различни 
дигитални характеристики на съдър-
жанието на видеоклиповете, като из-
ползват проследима информация от 
YouTube и Twitter като локация, кли-
мат и време, а освен това ще сканират 
коментарите, за да открият дали хора-
та са докладвали материала като фал-
шив. По този начин на публикувания 
в мрежата материал се създава време-
ва линия и може да се направи обща 
оценка на автентичността, което по-
мага на журналистите при проверка. 
За момента проектът е пилотен, като 
го тестват три водещи медии, члено-
ве на InVID консорциума – Новинар-
ска Агенция Франс Прес (AFP), Дойче 
Веле (DW) и Австрийската новинар-
ска агенция (APA).
“Те използват нашите инструменти в 
различни тестови сценарии, за да оп-
ределят дали видеоклипът е фалшив. 

Дават ни много ценна обратна връзка 
за това кое е полезно за тях и кое не е, 
така че знаем, ако нещо трябва да се 
промени”, разказва Мезарис. 
Верификацията на видеоклиповете 
може да бъде използвана и за да се ва-
лидира съдържание в социалните ме-
дии, където фалшивите новини често 
биват пропагандирани, въпреки че 
компаниите, които притежават соци-
ални медии, имат по-голямо количе-
ство информация, което се дължи на 
размера на аудиторията им и количе-
ството на публикуваното онлайн съ-
държание.
Друг съществуващ проблем е така на-
реченото ехо в социалните медии. Там 
естествените склонности на потреби-
телите, независимо дали либерални, 
консервативни или някъде по среда-
та, създават мехури от потребители с 
еднакво мнение по конкретен въпрос. 
По този начин мехурът се изпълва с 
изказани мнения и материали, които 
подкрепят гледната точка на участни-
ците в него, но не позволяват нахлу-
ването на друга информация, която 
може да представи алтернативно мне-
ние. 
Това ехо може да увеличи фалшивите 
новини, понеже укрепва съществува-
щите нагласи, предупреждава д-р Ма-
джид КхосравиНик, преподавател по 
изследвания на медиите и дискурси-
те в Университета в Нюкасъл, Обеди-
неното кралство. “Ние сме поощрени 
да “харесваме” гледни точки, с които 
сме съгласни, като самото “харесва-
не” е форма на одобрение и помага на 
определени възгледи да станат по-ви-
дими”, твърди той. “Това, разбира се, е 
направено, за да увеличи максимално 
печалбите, като таргетира реклами и 
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промоции. Този преобладаващ инди-
видуален маркетингов подход моди-
фицира обществото като колективно 
и когато стане въпрос за политика, 
той замества необходимата истина 
с удоволствие (от това да защитиш 
мнението си).”
КхосравиНик работи по финансира-
ния от ЕС проект MWDIR и в следва-
щите две години ще изследва как иде-
ологията на ислямския радикализъм 
се легитимира чрез съдържанието в 
социалните медии. Той ще се фокуси-
ра над терористичната организация 
Ислямска държава, за да открие защо 
идеите им са толкова убедителни за 
определени демографски групи в за-
падните страни и как тези убеждения 
набират последователи в Европей-
ския съюз и по света. Според него Ис-
лямска държава има добри медийни 
умения, особено що се отнася до това 
да се справя с липсата на достъп до 
масовите медии. 
КхосравиНик твърди още, че Ислям-
ска държава повтаря някои определе-
ни предположения до точката на пре-
сищане, когато предположението се 
превръща във факт сред аудиторията, 
което е техника за пропаганда, подоб-

на на използваните от нацистите или 
в Съветска Русия. Нещо повече, с цел 
да повиши ефективността на своята 
дезинформираща кампания, Ислямска 
държава изгражда екстремна версия 
на реалността, която изобличава це-
лия Запад като крайно десен, използ-
вайки например Английската лига за 
отбрана или други групи, настроени 
срещу исляма.  
“Ислямска държава категорично под-
крепя, насърчава и провокира екстре-
мизма и в двата края на този спектър”, 
казва КхосравиНик. “Както десният 
популизъм и крайно десните партии 
на Запада, така и Ислямска държава 
насърчават крайните мерки, които им 
помагат да се легитимират.”
Според него настоящите изборни ре-
зултати в западния свят могат също 
да се препишат на това, което той на-
рича “афективна политика”, където 
рационалността отстъпва на попули-
зма, често с подкрепата на социалните 
медии. 
“Избирателите в Обединеното крал-
ство и САЩ се борят срещу статуквото 
... въпреки че са рационални. Социал-
ните медии са както продукт, така и 
причина за такъв избор.”
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Кръгчетата в диаграмата пред-
ставляват случаи в САЩ, но не 
всички заболявания са съобще-

ни на властите през всичките години. 
Например, за заушката не било съоб-
щавано до 1968 година, една година 
след като била узаконена ваксината. 
Кликнете или преминете през кръг-
чето или точката върху времевата ли-
ния, за да видите повече детайли (към 
интерактивната графика).

*Данните за варицела не били съоб-
щавани във всички щати между 1981 
и 2003 година.

h t t p : / / w w w . s c i e n c e m a g . o r g /
news/2017/04/heres-visual-proof-why-
vaccines-do-more-good-harm

Credit: J. You/Science (Data) Centers for Disease 
Control and Prevention

Медицина

Ето визуално доказателство защо 
ваксините правят повече добро, 
отколкото вреда

Превод: Никол Николова; Източник: Science
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През	1998	г.	британският	лекар	и	изследовател	в	областта	на	медицина-
та	Андрю	Уейкфийлд	(Andrew	Wakefield)	публикува	статия	в	The	Lancet,	
в	която	твърди,	че	е	открил	връзката	между	ваксините	и	появата	на	ау-
тизъм	при	децата.	Тази	информация	всява	притеснение	у	родители	и	ле-
кари,	завихря	се	буря	от	спорове	и	конспиративни	теории.	След	мащабно	
изследване,	което	окончателно	доказва,	че	връзка	между	болестта	и	вак-
сините	няма,	статията	е	изтеглена	от	списанието,	а	авторът	ѝ	губи	правото	
си	да	практикува	на	територията	на	Обединеното	кралство.	Въпреки	това,	
страховити	слухове	за	ваксините	все	още	се	разпространяват	широко	и	
много	родители	се	притесняват	да	имунизират	децата	си.	Учени,	уверени	
в	необходимостта	от	масови	имунизации	за	доброто	на	общественото	и	
частно	здраве,	се	заемат	с	това	да	разберат	кой	е	най-добрият	подход	за	
убеждаване	на	майките	и	татковците.

Медицина

Възможно ли е противниците на 
ваксините да бъдат убедени да 
имунизират децата си

Превод: Никол Николова; Източник: sciencemag.org
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Преди време обичаният писател 
и автор на детски книги Роалд 
Дал пише отворено писмо, в 

което разказва как, когато е била на 7 
години, дъщеря му Оливия е страдала 
от дребна шарка (морбили). Изглеж-
да, че Оливия се подобрява, а той стои 
около леглото ѝ и я учи как да прави 
животни от чистачки за тръби. Тогава 
забелязва, че момиченцето изпитва 
затруднения при координирането на 
движенията на пръстите си. Притес-
нен, Дал я пита дали всичко е наред, 
а тя отговаря, че е сънена. “След един 
час беше в безсъзнание. След 12 часа 
беше мъртва”, пише авторът.
Болестта причинява на Оливия мор-
билен енцефалит – често фатално ус-
ложнение, свързано с оток на мозъка. 
Тя умира през 1962 г. Само една година 
по-късно е създадена ваксината про-
тив морбили. Дал иска да убеди пове-

че родители да ваксинират децата си, 
за да не ги сполети същата съдба. Ето 
защо през 1986 г. той пише това пис-
мо за Sandwell Health Authority, Обеди-
неното кралство, което ще е отново 
актуално през 2015 г., когато голяма 
епидемия от морбили избухва в парка 
“Дисниленд” в Анахайм, Калифорния 
(повече от 100 деца се разболяват).
Учените обаче спорят дали такива 
емоционални истории за опасните 
детски болести са правилният на-
чин родителите да бъдат приканени 
да ваксинират децата си. “Мисля, че 
страхът е по-силен фактор от разума”, 
твърди Пол Офит (Paul Offit), педиа-
тър и завеждащ Центъра за образова-
ние за ваксини към Детската болница 
на Филаделфия, Пенсилвания, който 
подкрепя този емоционален подход. 
“Трябва да накараме родителите да 
осъзнаят, че изборът им не е лишен от 
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рискове”.
Гари Фрийд (Gary Freed), педиатър, 
който изучава общественото здраве 
в Мичиганския университет, Анн-Ар-
бор, е на друго мнение. Според него 
не е необходимо да се увеличава тре-
вогата на родителите с подобни исто-
рии. “Трябва да измислим как да пре-
махнем страха, а не да го борим с друг 
страх”, категоричен е той.
Този спор може да намери своя научен 
отговор в изследване от 2015 г. Тога-
ва 315 души са разделени в три групи. 
Първата група получава информация, 
която развенчава мита, че ваксините 
причиняват аутизъм; втората – науч-
ни материали за четене, които нямат 
общо с ваксините; третата – снимки 
на деца, страдащи от дребна шарка, 
заушка или рубеола, придружени с 

описание на самото боледуване от ро-
дителите на болните деца. След това 
участниците попълват въпросник. Ре-
зултатите сочат, че хората от третата 
група са по-благосклонни към вакси-
ните, отколкото са били преди това; 
отношението на представителите на 
другите две групи не се променя. 
През 2014 г. Фрийд също изправя ро-
дители пред ужаса да разглеждат 
снимки на болни деца и да четат тра-
гични истории. “Бих се обзаложил”, 
казва той, “че това ще има положите-
лен ефект върху решението им да вак-
синират или не децата си”. В крайна 
сметка обаче резултатът е негативен, 
понеже родителите са още по-сигур-
ни в твърдението, че ваксината сре-
щу морбили може да е опасна. Според 
Фрийд това се дължи на повишеното 
ниво на безпокойство. 
Световната здравна организация из-
числява, че ваксините предпазват 
живота на 2 до 3 милиона души вся-
ка година. Имунизацията се възпри-
ема като една от най-безопасните и 
ефективни стратегии за обществено 
здраве. И въпреки това да накараме 
родителите да вземат правилното ре-
шение за децата си изобщо не е толко-
ва лесно. Много от тях изпитват силни 
притеснения по отношение на иму-
низациите, подсилвани от всякакви 
слухове. В много страни броят на вак-
синираните деца намалява. В същото 
време, дори и в развития свят, заболя-
вания, предотвратими от ваксини, все 
още причиняват големи епидемии. 
Една причина за случващото се е, че 
съществува малко, но гласовито об-
щество, което разпространява дезин-
формация по отношение на ваксините 
и демонизира поддръжниците на иму-
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низацията. (Само вижте изображени-
ята, които ще ви излязат в Google, ако 
напишете „Paul Offit“.)
Въпросът как да спечелим родители-
те на правилната страна завърта око-
ло себе си собствено изследователско 
поле. Обаче изследванията често имат 
ограничен обхват, различен подход и 
се оспорват помежду си. “Трудно е да 
се каже колко всъщност знаем”, казва 
Корнелия Бетч (Cornelia Betsch), пси-
холог от Ерфуртския университет в 
Германия, която изследва как се взи-
ма решението за ваксиниране. Все пак 
работата ни ни дава някакви насо-
ки по отношение на това кой подход 
действа, казва тя. Убеждаването не е 
единственият начин; това да напра-
вим ваксинирането по-лесно – или 
пък по-трудно за отказ – също би има-
ло важно значение. 
Историите за болни деца може да 
не дават ефект при някои родители 
поради много причини, казва Бетч, 
включително една когнитивна склон-

ност наречена “склонност към пропус-
кане” (omission bias). Хората усещат, 
че действието им би довело до по-лош 
резултат, отколкото ако просто не пра-
вят нищо. В едно изследване, родите-
лите оценили треската по време на 
ваканция като по-лоша от болест. Това 
може да накара някои от тях да избяг-
ват ваканциите, твърди Бетч: “По този 
начин, ако нещо се случи, то няма да е 
по тяхна вина – ще бъде просто съдба.”
Има родители, при които емоционал-
ната стратегия на Дал може да даде 
резултат, съгласява се Бетч. Особено 
онези, които пропускат ваксините, не 
защото се притесняват, че може да са 
опасни, а просто защото не им е удоб-
на самата процедура. Бетч решава да 
анализира повторно резултатите от 
споменатото вече изследване, прове-
дено през 2015 г. Тя открива, че едва 
21 от 315 участници са твърдо про-
тив ваксинирането и мнението им не 
е податливо на промяна. Онези, които 
биват убедени, са “зрителите” – роди-

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

53Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

тели, които са нито “за”, нито “против” 
ваксините. Именно върху тях тряб-
ва да се фокусира вниманието, върху 
хората, които нямат твърдо мнение, 
убеден е психологът. Трябва едновре-
менно да се подчертават рисковете от 
заболявания и да се коригира грешна-
та информация, която е толкова ши-
роко разпространена. 
Лекарят разполага с ограничено време 
за среща с родителите, затова е мно-
го важно да знае къде и как да насо-
чи усилията си, разказва Фрийд. Офит 
пък твърди, че в рамките на тридесет 
секунди може да прецени дали си за-
служава да изтъква аргументи и да се 
бори за имунизацията. Ако родители-
те вече вярват на скандалните твър-
дения, които се разпространяват, те 
имат самочувствието, че знаят всич-
ко. В тези случаи, според Фрийд, няма 
смисъл да се води разговор, въпреки 
че да се откажеш е трудно, понеже ста-
ва въпрос за децата, които не носят 
вина за решенията на родителите си.
Проучване от 2016 г., проведено в 67 
държави, открива, че доверието във 
ваксините е като цяло високо, но все 
пак варира в различните страни. Опа-
сенията за сигурността са по-високи в 
Европа и Русия; във Франция 41 % от 
хората не са съгласни, че ваксините са 
безопасни. 
В търсене на най-добрата стратегия, 
някои изследователи проучват защо 
родителите не ваксинират децата си. 
Слуховете, че имунизацията крие ри-
скове за здравето, или пък негативно-
то отношение към фармацевтичната 
индустрия са само част от причини-
те, но не са основни, твърди психо-
логът Стефан Левандовски (Stephan 
Lewandowsky) от Университета на 

Бристол в Обединеното кралство. 
Това е урок, който е научил от работа-
та си върху климатичните промени и 
хората, които се съмняват в тях, чийто 
истински мотив често не са убеждени-
ята им за ролята на въглеродния дио-
ксид, а по-скоро консервативните им 
политически възгледи. 
В изследване, публикувано в списа-
нието PLOS ONE, Левандовски съобща-
ва, че идеологията на свободния пазар 
е предвестник на настроенията срещу 
ваксините; много родители, които са 
либертарианци, се противопоставят 
на ваксините, защото виждат в тях на-
рушители на родителските права. Раз-
бирането на политическия дискурс 
е важно, твърди той, защото може да 
покаже към кого трябва да е отпра-
вено посланието: “В идеалния случай 
бихте искали добросъвестен, уважа-
ван консерватор, който говори в пол-
за на ваксинацията”. 
Левандовски открива и “изключител-
но висока” взаимозависимост между 
конспиративното мислене и отхвър-
лянето на ваксините. “Много по-го-
лямо е при климатичните промени и 
генно модифицираните храни”, казва 
той. В десния уебсайт Infowars, кой-
то е похвален от президента на САЩ 
Доналд Тръмп, родителите могат да 
намерят заглавия като “Най-опасна-
та ваксина срещу грип, която няко-
га е била налагана на обществото” 
(„Most Dangerous Flu Vaccine Ever Being 
Pushed on the Public“) и “Използва ли 
ООН ваксини за тайно стерилизиране 
на жените по света?” („Is the UN Using 
Vaccines to Secretly Sterilize Women All 
Over the Globe?“). 
Подобни митове поставят сериозен 
проблем пред учените, защото дока-
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зателствата, които ги развенчават, 
често биват тълкувани с обратен знак 
като опит за прикриване на истината. 
Така е много лесно опитите за разкри-
ване на конспирацията да се обърнат 
срещу хората на науката. Усилията в 
тази посока все пак не са напразни, 
категоричен е Левандовски. Учените 
трябва да продължават не заради лю-
бителите на конспирацията, а заради 
останалите хора. “Развенчаването на 
митовете е важно, защото ако не го 
правим, това ще е предимство за про-
тивниците на ваксините”, казва той. 
Същото мнение споделя и бившият 
директор на Холандския Национален 
координационен център за инфек-
циозни заболявания в Билтховен Рул 
Коучино (Roel Coutinho). Когато вак-
сината срещу човешкия папилома ви-
рус е пусната в Холандия през 2009 г., 
пороят от слухове за сериозните стра-
нични ефекти изненадва Коучино и 
колегите му. “Това е като вирус, зараз-
но е, съобщенията се предават мно-
го бързо и ако вече е добило голяма 
популярност, няма какво да се напра-
ви”, казва той. Властите трябва да ре-
агират бързо, да се отнасят сериозно 
дори към най-странните слухове и да 
ги оборват с факти. “Не можеш просто 
да си кажеш “Това е глупост”, дори и да 
мислиш, че е така. Просто не работи.”
Полезно в тази посока е ако надежд-
ността на източника на невярна ин-
формация бъде поставена под съмне-
ние, разказва още Левандовски. Ето 
защо все още е важно да отбелязваме, 
че влиятелната статия в The Lancet 
от 1998 г., която твърди, че разкрива 
връзката между аутизма и ваксините, 
е измамна и бива изтеглена. 
Повтарянето на лъжливите митове 

обаче, дори и само за да бъдат раз-
венчани, според някои изследвания, 
може още повече да им помогне да се 
разпространят. Това може да бъде из-
бегнато, ако се подходи по различен 
начин – например, ако се поиска кон-
сенсус от учените и се представи на 
общността. Ако кажем на родителите, 
че “90% от учените в сферата на меди-
цината са на мнение, че ваксините са 
безопасни и всички родители трябва 
да ваксинират децата си”, това значи-
телно ще намали притесненията им, 
твърди доклад от 2015 г., публикуван 
в BMC Public Health. Подобни резулта-
ти се наблюдават и при случая с кли-
матичните промени и общественото 
мнение. 
Бетч изследва силата на това да ка-
жеш на родителите, че техният избор 
може да нарани децата на другите. 
Става въпрос за явление, наречено 
стаден имунитет. Дори и да има хора 
в обществото, които не са имунизи-
рани по някаква причина, например 
медицинска, те са защитени. Услови-
ето е да има достатъчно много вакси-
нирани, така че вирусът на болестта 
да не се разпространява. Ако, обаче, 
много хора откажат да се ваксинират, 
стадният имунитет ще отпадне, което 
крие много рискове. От това именно е 
засегнато шестгодишно момиченце в 
Германия. Детето умира от рядко ус-
ложнение при дребната шарка мина-
лата година, защото е заразена, докато 
е още на едва 3 месеца, твърде малка, 
за да бъде ваксинирана.
В изследването на Батч участват 2 000 
души от три западни и три азиатски 
държави. Някои от тях са информира-
ни за стадния имунитет чрез текст или 
интерактивна игра, докато другите не 
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са. После всички те са попитани за на-
мерението им да се ваксинират срещу 
измислена болест. В Южна Корея, Хонг 
Конг и Виетнам средно 61% казват, че 
биха се ваксинирали, независимо дали 
са чули за стадния имунитет или не. В 
Германия, Холандия и САЩ само 45% 
от хората, които не знаят за стадния 
имунитет, биха се ваксинирали; що 
се отнася до онези, които знаят, про-
центът е 57. По-високите резултати в 
Азия може би се дължат на факта, че 
хората в колективистките общества се 
придържат към нормите по-стриктно, 
твърди Бетч – или пък може би ази-
атците са били предварително наяс-
но с ползите от имунизацията за об-
ществото като цяло. “Каквато и да е 
причината, информацията показва, че 
призоваването към стаден имунитет е 
особено важно в индивидуалистични-
те общества”, казва тя. 
Не всичко, обаче, се свежда само до 
убеждение, казва Бетч. Според нея има 
и други фактори в тази област, които 
оказват влияние върху решенията на 
родителите. “Хората винаги говорят 
за противниците на ваксините, а има 
толкова много неща в медицинска-
та система, които карат хората да не 
се имунизират”, разказва психологът. 
Понякога просто е трудно и неудобно 
да си запишеш час за ваксина в удобно 
време и затова хората я отлагат, или 
дори пропускат. Ето защо трябва да се 
работи в посока имунизациите да се 
правят по възможно най-удобния на-
чин, апелира тя. 
Другата страна на монетата е осво-
бождаването от ваксинация. В САЩ от 
родителите се изисква да представят 
документ за освобождаване от вакси-
нация по някаква конкретна причина 

– медицинска, религиозна или фило-
софска, за да могат да запишат деца-
та си в училище. Онези щати, в които 
процесът по изваждане на такъв доку-
мент е най-сложен, показват най-до-
бри резултати в статистиките за иму-
низации. До 2015 г. щатът Мичиган е 
с най-много неваксинирани деца, но 
местните власти взимат решение да 
поправят това. Те задължават роди-
телите, ако желаят да се откажат от 
ваксина, първо да се консултират с 
местните департаменти по обществе-
но здраве. В резултат от това освобож-
даванията намаляват с 35 %.
Има и други фактори, които няма как 
да бъдат измерени научно или да се 
покрият от закона: човешките отно-
шения между доктор и колеблив ро-
дител, например. Фрийд твърди, че е 
важно да си настоятелен. Той си има 
дори и готов отговор. Когато родите-
лите кажат, че е по-безопасно децата 
им да преминат през болестта, откол-
кото да са имунизирани, той отговаря: 
“Има съвсем малко деца, парализира-
ни от полиомиелит, които смятат, че е 
здравословно за тях да са болни”.
Офит се съгласява, че лекарите трябва 
да бъдат по-искрени и красноречиви. 
Жена му е лекар на свободна практи-
ка и първоначално няма голям успех с 
това да убеждава разтревожените ро-
дители. Тогава тя започва да разчита 
на репликата: “Ако не можете да го на-
правите, аз не мога да се виждам с вас. 
Не мога да понасям това, че детето ви е 
подложено на такъв риск”. Сега много 
повече родители се съгласяват с иму-
низациите. Офит твърди, че страстта е 
тази, която убеждава. 
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Къпахте ли се тази сутрин? Наис-
тина ли? Гадост.

След като прочетете следващите ре-
дове, вероятно ще се почувствате 
странно.

Редовните душове – тоест грубото, по-
парващо изтриване на важните за ко-
жата омазняване и микроорганизми 
по кожата – влияят зле на здравето, 
миризмата и баланса на живота върху 
тялото ви.

Медицина

Вероятно се къпете твърде често 
за здравето на вашия микробиом

Превод: Никол Николова; Източник: Science Alert

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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Това е сложна тема, защото няма дос-
татъчно примери за изследвания, 
които да кажат точно колко често е 
добре да се къпеш или с какви методи. 
Ясен отговор на въпроса „Колко често 
трябва да се къпя?“ просто не се поя-
вява сред достъпните изследвания.

Това, което съществува, са телата, из-
ползвани като доказателство, които 
подсказват, че нашите изтъркани с 
шампоан животи, заедно с редица дру-
ги фактори, увреждат сложната систе-
ма, която науката все още не разбира 
напълно: човешкия микробиом.

Твърде	честото	къпане	може	да	по-
вреди	кожата	 ви	или	дори	начина,	
по	който	функционира	тялото.

Микробиомът е обществото от бак-
терии, археи, вируси и други микро-

би, които живеят във и върху нашето 
тяло. Ние знаем, че тези малки чужди 
същества са много важни за здравето 
ни. Без тях имунната система, храно-
смилателната система и дори сърцето 
биха загубили част от функциите си 
или биха спрели напълно.

Може би ще има смисъл, ако погледнем 
микробиома като паралелна и допъл-
нителна система от органи, вплетена 
в по-големите образувания от влажна 
тъкан, които обикновено съставят ма-
шинарията на човешкото тяло.

Но изследователите казват, че извест-
ното в науката предлага само малка 
част от голямата картина за ролята, 
която нашите микробиоми играят.

Част от проблема е, че има малко оп-
ити за концентрирани усилия за фи-
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нансиране на изследване по темата, 
със структури за отпускане на безвъз-
мездна помощ, която силажира из-
следванията на микробиома в други, 
по-тесни специалности. Резултатът е, 
че е трудно за учените, които се ин-
тересуват от това, да проведат коор-
динирани, мултидисциплинарни из-
следвания.

Има въздействащо индиректно дока-
зателство, което подсказва, че къпа-
нето уврежда микробиома на кожата, 
което от своя страна уврежда здраве-
то ѝ.

Ясно е, че урбанизираният и стерили-
зиран (грубо казано западен) живот, 
оставя хората с по-малко комплексен 
и здрав микробиом.

Изследване на хората от селото Йа-
номами в Амазонка, които „нямали 
документиран предишен досег със за-
падните хора“, открило по кожата, в ус-
тата и във фекалиите им най-богатото 
съдържание на бактерии в сравнение 
с всяка друга човешка популация, из-
следвана до момента –включително 
видове, резистентни на антибиотици, 
въпреки че не са имали досег до таки-
ва.

Добре установено е, че душ с шампоан 
и сапун лишава кожата на главата от 
голяма част от микробното ѝ съдържа-
ние, както и от необходимото омазня-
ване – което козметичната индустрия 
се опитва да замени чрез използване-
то на балсами и овлажнители.

В допълнение, има добра причина да 
мислим, че често срещаните състоя-

ния на кожата от ежедневния живот 
като акнето, се появяват от разруше-
нието на естествения микробиом.

Какво да направим с миризмата?

Всички тези доказателства изглежда 
водят до заключението, че твърде чес-
тото къпане не е добра идея за вашето 
здраве. Но няма публикувано изслед-
ване до момента, което да поставя 
ясна линия между тях.

Част от проблема може да е това, че е 
трудно да събереш достатъчно голям 
брой хора за изследване, които са го-
тови да пропуснат къпането за дълъг 
период от време, за да се проведе кон-
тролирано проучване с високо дове-
рие. Вместо това, публикуваната наука 
във връзка с пропускането на къпане 
се състои предимно в много истории 
за самостоятелно експериментиране.

Тези истории, които са най-малкото 
анекдотични, отговарят на най-ва-
жния въпрос, свързан с пропускането 
на къпането: Какво да правим с ми-
ризмата?

Ето го проблема: някои от микробите, 
които съставят микробиома, отделят 
неприятно миришещи химикали, кои-
то се добавят към онези, които се поя-
вяват от гънките и сгъвките на тяло-
то. Ако спрете да ги изплаквате или да 
ги убивате с дезодорант, положението 
ще стане много неприятно.

Все пак онези, които не се къпят мно-
го често, казват, че проблемът същест-
вува, именно защото микробиомът ни 
е много повреден на първо време.
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Най-видният пример вероятно е James 
Hamblin от The Atlantic, който пуб-
ликувал есе през юни 2016 година, в 
което обяснявал решението си посте-
пенно да се откаже от ежедневното 
почистване.

„Първоначално бях мазен, смърдящ 
звяр“, пише той.

Но според теорията тялото се наглася 
към липсата на душ нормално и след 
това подновеният, пренастроен ми-
кробиом мирише доста по-приятно – 
дори да е малко по-земно, отколкото 
Old Spice.

Това изглежда е проработило за 
Hamblin:

„Все още се изплаквам, когато съм ви-
димо мръсен, например след като съм 
тичал, когато трябва да отмия муши-
ци от лицето си, защото все още го има 
и обществото. Ако косата ми е роша-
ва от сън се навеждам над мивката и 
я измивам. Но не използвам шампоан 
или сапун за тяло, и почти никога не 
влизам под душа…

… И всичко е наред. Събуждам се е 
излизам навън за минути. Понякога, 
когато вероятно съм миришел лошо 
преди, например в края на работния 
ден или след тренировка, сега просто 
не е така. Поне не и за носа ми. Карал 
съм приятели да ме помиришат и те 
твърдят, че всичко е наред (въпреки 
че може и да са се съюзили в опит да 
ме съсипят).“
Дали живот без душове е всъщност 
по-здравословен?

Въпреки че не е напълно ясно дали 
хора като Hamblin са по-здрави от ос-
таналите (това е толкова размито по-
нятие), определено няма явна причи-
на да мислим, че те са по-малко здрави. 
И, както посочва той, те със сигурност 
си спестяват много време, вода и пари 
за приготвянето сутрин.

Ако решите да намалите къпането 
или да го спрете напълно, вероятно 
е добра идея да избягвате да бъдете 
около хора, които искате да впечатли-
те, поне за известно време.

Hamblin говорил с Julia Scott, журна-
листка, която документирала собст-
веното си преминаване към живот без 
къпане за The New York Times Magazine. 
Тя използвала продукти от компания, 
наречена AOBiome, предназначена за 
насърчаването на по-здрав кожен ми-
кробиом и открила, че миришела на 
лук известно време, поне на някои от 
приятелите ѝ, докато тялото ѝ се на-
гаждало към новия режим.

Открила също, че само една седмица 
къпане в края на експеримента уни-
щожила напълно новата ѝ култивира-
на колония от микроби.

И така, вероятно търкането на сапун и 
козметики в кожата всеки ден е лоша 
идея. Но е необходима доза смелост, за 
да преминем напълно в режим без къ-
пане засега.  
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Искате изцяло естествен метод, 
чрез който да повдигнете на-
строението си, да подобрите 

паметта си и да предпазите мозъка си 
от свързания с възрастта когнитивен 
спад? Размърдайте се.

Голяма част от последните изследва-
ния, включително  две нови публику-
вани тази пролет, подсказват, че всеки 
вид упражнение, което повишава сър-
дечния ритъм, раздвижва ви и ви кара 
да се потите за продължителен пери-

Медицина

Ето кое е най-доброто 
упражнение за мозъка според 
учените

Превод: Никол Николова; Източник: Science Alert

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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од от време – известно като аеробно 
упражнение – има важно, цялостно 
полезно въздействие върху мозъка.
„Аеробното упражнение е ключово за 
главата ви, както е и за сърцето“, пи-
шат авторите на скорошната статия 
в блога на Медицинското училище на 
Харвард „Mind and Mood“.
Докато някои от ползите, като повди-
гане на настроението, могат да се поя-
вят след няколко минути потно коло-
ездене, други като подобрената памет 
може да станат явни след няколко 
седмици.
Това означава, че най-добрият фитнес 
за ума ви е всяко аеробно упражнение, 
което можете да правите редовно и 
последователно, в рамките на поне 45 
минути.
В зазисимост от това какви ползи тър-
сите, може да се опитате да добави-
те бърза разходка или джогинг към 
ежедневието си. Пилотно проучване 
при хора с тежка депресия открило, 
че само 30 минути ходене на бягаща 
пътека в продължение на 10 после-
дователни дни било „достатъчно, за 
да получи клинично и статистически 
значимо намаляване на депресията“.
Аеробните тренировки могат също да 
помогнат на хора, които не страдат от 
клинична депресия да се почувстват 
по-малко стресирани, като им помог-
не да намалят нивата на естествените 
стрес хормони на тялото, като адре-
налин и кортизол, според скорошно 
проучване, публикувано в Journal of 
Physical Therapy Science.

Ако сте над 50, проучване публикува-
но миналия месец в British Journal of 
Sports Medicine подсказва, че най-до-
брите резултати идват от комбинаци-

ята на аеробни и съпротивителни уп-
ражнения.
Това може да включва всичко от тре-
нировка с висок интензитет в про-
дължение на 7 минути, до динамична 
йога, която разнообразява с пози, из-
граждащи силата, като планк и лице-
ви опори и повишаващи ритъма на 
сърцето танцови пози.
Друго проучване, публикувано на 3 
май, осигурява допълнителна подкре-
па на това изследване като открива, че 
хора на възраст между 60 и 88 години, 
които се разхождат по 30 минути на 
ден четири дни в седмицата в продъл-
жение на период от 12 седмици имали 
по-силна свързаност на зони в мозъка, 
където по-слабите връзки се свързват 
със загубата на памет.
Изследователите все още не са сигур-
ни защо този тип упражнения изглеж-
да осигурява подсилване на мозъка, 
но изследвания показват, че има общо 
с увеличения кръвен поток, което 
снабдява умовете ни със свеж кисло-
род и енергия.
А едно скорошно проучване на по-въз-
растни жени, които показвали потен-
циални симптоми на деменция, уста-
новило, че аеробното упражнение е 
свързано с увеличаването на размера 
на хипокампуса – зона в мозъка, свър-
зана с ученето и паметта.

Joe Northey, главен автор на британ-
ското изследване и учен, занимаващ 
се с упражненията от Камберския 
университет, казва, че изследването 
му подсказва, че всеки в добро здраве 
над 50 години трябва да прави от 45 
минути до час аеробно упражнение 
„колкото е изпълнимо повече дни от 
седмицата“.

http://pcstore.bg/


  

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

62 Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

Загледайте се в челюстите на кро-
кодил и може да се окаже послед-
ното нещо, което виждате. Стра-

ховитите им челюсти могат да счупят 
костите ни като вейка.

Всеки път, когато крокодил нападне 
човек, медиите изобразяват ужасни 
агресивни зверове, които всяват страх 
у нищо неподозиращите жертви.

Някои от заглавията включват:

„Остров,	 наситен	 със	 смъртоносни	

атаки	 от	 крокодили,	 оплаква	 по-
следната	жертва“

„Най-смъртоносната	 атака	 на	 кро-
кодилите“

„Момче	 е	 изядено	 живо	 от	 кроко-
дил“

Тези истории са достатъчни, за да ви 
откажат от това да приближавате до 
местата, в които живеят те. Но за ня-
кои хора рискът от това да бъдат на-
паднати от крокодил е част от еже-

Биология

Защо крокодилите нападат хора?
Превод: Никол Николова; Източник: BBC

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Крокодилите дебнат плячката си. 
Credit: Johan Swanepoel/Alam
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дневието им. Знанието на мотивите 
зад такива нападения може да спаси 
живота на много хора. 
Фактът, че са опасни, е ясен, но както 
при много неща в природата, нещата 
са по-сложни.
Крокодилите нямат непременно за 
цел да ловуват хора. Те са свирепи ло-
вци, но са и опортюнистични хищни-
ци.
Всяко животно, което се движи, може 
да е цел. Те дори биха навлезли в су-
шата, за да открият плячка. Ако този 
топлокръвен бозайник се окаже чо-
век, не биха го дискриминирали.
Само в Африка има няколко стотин 
нападения на хора от крокодили го-
дишно. Много от тях се случват в мал-
ки общества и за тях не се съобщава 
често. Между една трета и половина-
та от тях са фатални, в зависимост от 
вида крокодил.

Случват се много по-често от нападе-
нията от акули, но все пак не получа-

ват такова медийно отразяване.
Нападенията от акули се оказват 
по-чести в по-богатите държави, каз-
ва Simon Pooley от Имперския колеж 
в Лондон, Великобритания, които 
изучава историята и предизвикател-
ствата за опазването на крокодилите. 
Това се отразява повече в медиите и 
изглежда така, сякаш нападенията от 
акули са по-често срещана опасност, 
отколкото всъщност са.

В действителност, през 2014 година е 
имало само 3 фатални нападения от 
72-те непровокирани атаки от страна 
на акулите из целия свят. Отбелязва-
ни са дори случаите, в които хората са 
успели да се измъкнат от атаката, като 
например видеото със сърфист, удрящ 
акула, което беше разпространено.

Същото западно пристрастие е вярно 
и за нападенията от крокодили. По-
търсете набързо информация и ще 
видите, че повечето от тези случаи, 

Те често излизат на сушата. Credit: Charlie Sum-
mers/NPL
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отбелязани в медиите, са се случили в 
Австралия, въпреки че има повече фа-
тални нападения в Африка.

„Ситуацията е много повече следена и 
контролирана в Австралия, както и в 
южните Щати“, казва Pooley. „Отразя-
ването на новините е добро и особено 
големите медии поместват на видно 
място новините за нападенията там, 
особено ако хората са с европейски 
произход.“

Pooley е израснал с крокодилите. Той 
е преживял опустошението, което мо-
гат да причинят на семействата. Много 
хора зависят от реките като средство 
за препитание и затова избягването 
на водите невинаги е опция.

Той е погледнал към моделите, които 
съпътстват 65 години нападения от 
крокодили в Южна Африка, за да раз-

крие кога е най-вероятно да се случат 
и кой е в най-голяма опасност.

Целта му била да направи информаци-
ята достъпна. Той е разделил мотиви-
те на последните нападения в удобна 
инфографика, която можете да види-
те тук. Обляга се на уебсайта CrocBite 
– най-голямата световна дата база за 
нападения от крокодили.

Екипът му създал и брошура, която 

се разпространява в райони, където 
най-често се случват такива нападе-
ния. „Изглеждаше странно, че не из-
ползваме тези исторически данни, за 
да се опитаме да спасим живота на 
хората и крокодилите в тези големи 
зони, в които се случват атаките.“

Има явни модели. Атаките често са се-
зонни. Най-преобладаващи са между 
октомври и март. Често се случват по 
време на валежи, при повишаване на 
температурите или по време на раз-

Антилопите рискуват живота си, като 
преминават реката. Credit: Denis Huot/NPL
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множителния период.

Не става ясно веднага защо същест-
вуват някои от тези модели. Това, че 
крокодилите нападат когато е по-то-
пло, се отдава на факта, че са ектотер-
мични (студенокръвни) създания. Те 
разчитат на топлината от Слънцето за 
енергия. Това означава, че биха лову-
вали повече, когато е по-топло. Когато 
е студено не са толкова активни.

Всяко нападение, кое-
то Pooley проучил, се 
случило, когато мини-
малните температури 
били по-високи от оби-
чайното. Водолазите, 
които се гмуркат във 
води, пълни с крокоди-
ли, трябва да ограни-
чат гмурканията си и 
да се спукат само, кога-
то водата е под 19 гра-
дуса по Целзий. „Ако е 

по-студено се счита за безопасно, ако 
е по-топло не влизат във водата“, каз-
ва Pooley.

Нужна е повече информация, за да се 
разкрият допълнителни корелации, 
казва той, но практичният съвет е да 
избягвате водите, когато е топло.
 

Инфокарта. Credit: ESRC / Imperial College 
London

Слонът знае, че не бива да се приближава 
твърде много до водата. Credit: Denis Huot/NPL
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От архивите Pooley открил, че пове-
чето нападения са се случили, докато 
хората плували; най-често били ата-
кувани момчета. В това има смисъл, 
защото по-малката плячка е по-лесна 
за убиване. Смъртността на децата е 
много по-висока от тази на възраст-
ните.
Мъжете, които били нападнати, често 
ловели риба, докато жените прекося-
вали реката или извършвали домаш-
ни задължения.
Нападенията често са свързани с хра-
ненето, казва Pooley. „Ако прегазите 
през кална река близо до крокодил, 
който е гладен, той ще дойде и ще ви 
сграбчи.“
Затова е важно да останете на поне 
3 метра от края на водата. Хората не 
бива да мислят, че само защото не 
виждат крокодил, той не е там – кро-
кодилите могат да останат под водата 
повече от час.
Нещо повече, ако се налага да пресе-
чете реката в голяма група, не е добра 

идея да плискате много във водата 
или да вдигате шум.
Може да изглежда очевидно да не им 
привличате вниманието, но на хората 
е казвано, че вдигането на шум може 
да ги изплаши. Това е ужасен съвет, 
казва Pooley.

Разбира се, ако бъдете уловени от кро-
кодил, няма много какво да се напра-
ви. Може да опитате да му бръкнете в 
очите или да го удряте по носа, защо-
то и двете са чувствителни зони. Ако 
имате нещо под ръка, което да вкара-
те в гърлото му, може да се задави и да 
ви пусне.
Това са най-лошите възможни случаи. 
Нилските и соленоводните крокодили 
са най-опасни. Не всички видове напа-
дат хора. Много от тях са предпазливи 
и може да захапят само, ако бъдат без-
покоени или изненадани.
Pooley се надява, че много атаки могат 
да бъдат предотвратени, ако хората са 
запознати със специфичните рискове, 

Хората също ловуват крокодили. 
Credit: Anup Shah/NPL
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които ги очакват.
В същото време крокодилите, които 
нападат хора, също трябва да бъдат 
защитени. Нилският крокодил, който 
се намира предимно в Африка, изо-
билства в континента, но други видо-
ве като филипинския и оринокския 
крокодил са в списъка на критично 
застрашените.
В риск са, именно защото са опасни. 
Това може да е трудно за възприемане 
съобщение. Трудно е да опазваш жи-
вотно, което хората преследват, за да 
спрат бъдещи нападения.

Нападенията за отмъщение също се 
срещат често. В края на 2014 година 
жена и нероденото ѝ дете били убити 
в Уганда, Африка. Съпругът ѝ потър-
сил отмъщение и убил въпросния кро-
кодил месец по-късно. Той използвал 
копие, изработено от местен ковач.

Понякога природозащитните органи 
опитват да предотвратят това, като 

застрелват сами „крокодила-убиец“. В 
други случаи крокодилите биват уби-
вани, за да се открият останките от из-
чезнали деца в стомасите им.

През януари 2014 година, след като 
момче изчезнало при заподозряно 
нападение от крокодил, властите в 
Австралия издали заповед да се убие 
всеки крокодил, по-голям от два ме-
тра. Три крокодила били убити от 
местната полиция. Останките на мом-
чето по-късно били открити близо до 
мястото, на което се случило нападе-
нието. След този инцидент имало при-
зиви за избиването на още крокодили.

Могат да бъдат ловувани и като фор-
ма на игра. През март 2015 година 
полицай в Мексико получил условна 
присъда, след като бил заснет да за-
стрелва безпомощен крокодил с кар-
течница.

Това са само някои от проблемите, 

Крокодилите са опортюнистки хищници. Cred-
it: Agf Srl/Alamy
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пред които са изправени крокодили-
те. Унищожаването на хабитата също 
е заплаха. Да се казва на хората за тези 
проблеми се е оказало неефективно. 
Да се помага на местните хора да се 
предпазват би попречило повече на 
потенциалните изисквания за ликви-
диране на животните, казва Pooley.

Крокодилите и хората може би нико-
га няма да съществуват съвместно в 
мир, но познанията как да избягваме 
да станем вечеря на крокодила е ва-
жна първа стъпка.

Инфокарта. Credit: ESRC / Imperial College London
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Биология

Звуците на морските обитатели са 
удавени от шума на корабите

Превод: Йоанна Николова; Източник: horizon-magazine.eu

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

	До	2020	г.	Европейският	съюз	(ЕС)	цели	да	постигне	“Добро	състояние	на	
околната	 среда”	 (Good	Environmental	 Status)	по	отношение	на	морските	
си	води.	Това	ще	се	случи	благодарение	на	Рамкова	Директива	за	морска	
стратегия	(Marine	Strategy	Framework	Directive),	която	гарантира,	че	на-
чинът,	по	който	използваме	европейските	води,	е	 съобразен	с	околната	
среда.	Във	връзка	с	тази	политика,	ЕС	финансира	няколко	проекта,	които	
изследват	как	се	отразява	върху	водните	обитатели	шумът	от	нараства-
щия	морски	трафик.

Credit: Pixabay/ Claudia14
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Kогато си представяме морските 
води, често мислим за тях като 
за тихо и приказно място, но ис-

тината е, че са изпълнени с хор от жи-
вотински щракания, плясъци и вой. 
Тази хармония обаче е нарушавана от 
шума на корабите, което може да на-
вреди на много морски видове, особе-
но на големите бозайници.
Задната част на кораба се нарича кър-
ма и в нея са монтирани корабни вит-
ла. Благодарение на това, че витлата 
се въртят, корабът се движи. Докато 
перките на витлата се ускоряват, на-
лягането на водата се променя. Щом 
налягането стане много ниско, част 
от водата се превръща в балони пара, 
които, при допир с околните течности 
с по-високо налягане, се пръскат. Това 
пръскане е с такава сила, че с времето 

може да увреди перките на витлото и 
поради това често се срещат сравни-
телно нови кораби с корозирали вит-
ла. Именно пръскането на тези бало-
ни причинява силен подводен шум. 
Що се отнася до морския трафик, съ-
ществува подробен регистър, под фор-
мата на цветна интерактивна карта, 
който отразява движенията на кора-
бите и маршрутите им из целия свят 
в реално време. Потребителите могат 
да кликнат върху избран от тях кораб 
и да получат информация за модела, 
маршрута и приблизителното време 
на пристигане.
Именно тази база данни възнамеряват 
да използват учените, които участват 
във финансирания от ЕС проект SONIC. 
Целта на проекта е да оцени и намали 
вредите, които шумът от корабите 
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причинява на морските обитатели. 
“Идеята е да вземем информация от 
тази база данни и да се опитаме да ус-
тановим нивото на шума в критични-
те морски райони”, казва Марио Фели 
(Mario Felli), инженер от Национал-
ния изследователски съвет на Италия 
(Italian National Research Council) и 
член на проекта. “Това остава предиз-
викателство, понеже оценките на шу-
мовите отпечатъци са все още много 
приблизителни.” Все пак учените са 
оптимисти, поради наличието на по-
вече и по-добре разработени от преди 
компютърни и експериментални ин-
струменти за работа. 
Изследователите си поставят амби-
циозната задача да моделират както 
акустичния подпис на отделните ко-
раби, познат като звуков отпечатък, 
така и пространственото разпределе-
ние на звука от голям брой кораби, на-
речено картографиране на шума. 
Друг подобен проект, отново финанси-
ран от ЕС, е AQUO, дъщерен на SONIC. 
Тук екип от инженери и биолози раз-
глежда проблема от гледна точка на 
морския живот. Изследователите ра-

ботят в три основни посоки – корабите 
като източник на шум, разпростране-
нието на този шум в океана и чувстви-
телността на морските животни към 
външните звуци. 
Изследователските екипи на двата 
проекта работят съвместно, за да из-
следват генерирането на шум от ко-
рабните витла в контролирани усло-
вия. За целта извършват лабораторни 
тестове с големи модели кораби и вит-
ла. Използват компютри, за да симули-
рат шума от определени кораби, така 
че да оценят подводния звуков отпе-
чатък, дължим на корабоплаването в 
съответни райони на океана. Екипите 
също измерват шума от няколко ре-
ални кораба в открито море. На база 
събраната информация, Ян Халандър 
(Jan Hallander), експерт по витлата от 
Шведския изследователски институт 
SSPA, който участва в AQUO, предлага 
стандарт, който да бъде прилаган при 
измерванията на шума от моделите. 
Учените отново съвместно разработ-
ват наръчник за това как дизайнерите 
да се справят по-ефективно с пробле-
ма с шума, а операторите и екипажа 
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да прилагат най-добрите практики, 
когато са в морето. Наръчникът е раз-
пространен на научни конференции и 
чрез бюлетините на проекта. 
“Като дизайнери, ние винаги сме из-
правени пред следната дилема: ако 
искаме да намалим кавитацията (об-
разуването на балони), най-вероят-
но е да намалим ефективността на 
витлото, така че разходът на гориво 
се покачва”, казва Маартен Фликкема 
(Maarten Flikkema), старши ръководи-
тел на проекти в Холандския инсти-
тут за морски изследвания (Maritime 
Research Institute Netherlands) и коор-
динатор на SONIC. “Опитваме да по-
добрим дизайна на витлото до такава 
степен, че да не се отразява на ефек-
тивността, но шансът ни е малък, по-
неже витлата вече са моделирани до 
предела на тази граница.”
Според Фликкема, в ръцете на опера-
тора на кораба е да оптимизира реду-
кцията на шума и горивната ефектив-
ност. “Обмислихме ограничаването 
на скоростта в някои водни басейни, 
но установихме, че ако се намали ско-
ростта до 15 възела, например, това 
за някои кораби ще означава плаване 
на 40% мощност, а други все още ще се 
движат с пълна мощност.” Това, което 
би помогнало повече, е регулирането 
на мощността, а не на скоростта, но 
подобна норма ще е трудна за прила-
гане.  
AnimalSoundSensors e друг проект, фи-
нансиран от ЕС, който се занимава с 
въпроса как животните реагират на 
звука. “Трудно е да разберем как жи-
вотните използват звука, каква ин-
формация извличат от него и как про-
изведения от човека шум ги безпокои”, 
разказва д-р Марк Джонсън (Mark 

Johnson), изследовател от Универси-
тета на Свети Андрей в Обединеното 
кралство и ръководител на проекта.  
Екипът разработва и внедрява мини-
атюрни устройства, които записват 
движения и звуци. Целта е да се из-
мерят последиците от дългосрочното 
излагане на звуци, създадени от чове-
ка, и да се разбере как това променя 
поведението на морските бозайници. 
Особено внимание получават кашало-
тите, делфините и клюномуцунестите 
китове, понеже често ловуват в дъл-
боки и тъмни води, където трябва да 
разчитат само на звука, за да намерят 
храна. 
“Нашите устройства улавят много 
прецизно движенията на животното, 
използвайки акселерометри и други 
сензори, например такива, каквито 
много хора вече имат в мобилните си 
телефони”, казва д-р Джонсън. 
В момента той и екипът му работят 
по разделянето на външните звуци от 
онези, издадени от самите животни, 
като се опитват да автоматизират съ-
браната информация, но д-р Джонсън 
признава, че ще отнеме време. Въпре-
ки това, учените вярват, че са в пра-
вилната посока. 
За да бъде променено законодател-
ството, проблемът с шума трябва да 
бъде разгледан от всички страни. 
“Разработили сме методи, чрез кои-
то да разберем и предвидим шума на 
определени кораби и сега се нуждаем 
да комбинираме това с биологично 
изследване”, казва координаторът на 
SONIC, Фликкема. Едно откритие на 
проект AQUO е, че директивата трябва 
да бъде адаптирана да включва по-ви-
соки честоти, когато оценява ефекта 
от шума при някои морски видове. 
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Предистория

Първите готски нахлувания на 
римска територия започнали 
към средата на 3 век. През пе-

риода 250-269 г. те оплячкосали Бал-

каните и Мала Азия, а при Абритус /
дн. Разград/ унищожили по-голямата 
част от римската армия и убили импе-
ратор Деций. Към 270 г. императорите 
успяли да неутрализират варварите 
и да стабилизират дунавския лимес. 

История

Наследниците на Теодосий и 
готите

Автор: Владимир Попов

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031
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Готите се заселили в опразнената от 
римляните провинция Дакия и осно-
вали обширен племенен съюз. През 
332 г., в резултат на походите на импе-
ратор Константин Велики срещу тях, 
готите били подчинени на империята, 
а част от тях била заселена в Мизия и 
зачислена в римската армия. Във вре-
мената на Констанций II /337 – 361 г./ 
сред готите се разпространило Хрис-
тиянството в арианския му вариант, 
а светото писание било преведено на 
готски език от техния проповедник, а 
впоследствие и епископ Улфила. При 
управлението на крал Ерманарих от 
рода на Амалите /350-373 г./, готите 
покорили сарматите, венетите и хе-
рулите, и държавата им заемала тери-
торията между реките Дунав и Дон. 

След разгрома на готския племенен 
съюз от хуните /през 373 г./, източ-
ните част от готите /или остготите/ 
влезли в състава на хунската племен-

на конфедерация. Западните готи /
вестготите/, бягайки от хуните, били 
допуснати от император Валент да се 
заселят в качеството си на федерати в 
пределите на Мизия и Тракия през 376 
г. Търпейки лишения и чиновнически 
произвол, готите въстанали под пред-
водителството на Фритигерн и през 
378 г. унищожили римската армия 
при Адрианопол /дн. Одрин/, като в 
сражението загинал и император Ва-
лент. Разюзданите варвари опустоши-
ли провинциите Тракия, Македония 
и Ахая, и стигнали чак до стените на 
Константинопол.

Готите	в	Римската	империя

Новият източен император - орто-
доксалният християнин Теодосий, 
влязъл в историята като последния 
владетел, успял да възстанови им-
перията в изконните й граници и да 
обедини двете й половини. Теодосий 
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посветил немалка част от времето си, 
за да усмири върлуващите на Балка-
ните готски отряди, след разгрома на 
римляните през 378 г. Въпреки тежко-
то поражение, което нанесли на импе-
рията, готите не били в състояние да 
превземат добре укрепените градове 
като Константинопол и Адрианопол. 
В това, време, както съобщава исто-
рикът Амиан Марцелин, намиращи-
те се на римска служба техни съпле-
менници били ликвидирани, за да се 
минимизира рискът от предателство. 
Разпръснатите из полуострова готски 
банди нямали убежище и били поетап-
но унищожавани, така че у варварите 
се породило желанието да се догово-
рят с римляните при справедливи за 
тях условия. Сред вождовете им из-
бухнали разногласия, още повече, че 
западният император Грациан успял 

да се споразумее с част от готите и 
тайфалите, и да им предостави земи 
за заселване по поречието на река Пад 
/дн. р. По, в Сев. Италия/.

Теодосий също се стремял да сложи 
край на разорителния конфликт, за 
което му помогнал старият неприятел 
на римляните - крал Атанарих от рода 
на Балтите, ползващ се с голям авто-
ритет сред готите. Последният, проти-
вопоставил се на Фритигерн, Алатей и 
Сафрак и изгонен от тях, пристигнал 
в Константинопол през януари 381 г. 
и помолил императора за мир и земя. 
Въпреки че скоро след това готският 
крал починал, на пищното му погре-
бение, устроено от Теодосий много 
негови привърженици преминали на 
римска служба. След това и остана-
лите бунтуващи се готи започнали да 

Окончателното разделяне на Римска империя след смъртта на император 
Теодосий /17 януари 395 г./
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търсят съюз с империята и на 3 ок-
томври 382 г. между Фритигерн и Те-
одосий бил сключен договор, според 
който готите като федерати на импе-
рията били заселени в Долна Мизия и 
Тракия. Te били задължени да плащат 
данъци, било възстановено готското 
федератно опълчение, но със свои во-
ждове и структура.

Въпреки че в резултат на този ди-
пломатически успех варварите били 
усмирени, реалната и психологиче-
ската граница между цивилизацията 
и варварството – дунавският лимес 
бил безвъзвратно загубен, а безпре-
цедентното поражение на римляните 
при Адрианопол показало, че готите 
не са непълноценен народ и не от-
стъпват по качества на римляните. 
Сред римската върхушка възникна-
ли разногласия по отношение на но-
вия статут на заселените на нейна 
територия готи. Темистий /оратор и 
философ, възпитател на император 
Аркадий/ и Дрепаний Пакат /ритор 
и автор на панегирици/ се придържа-
ли към гледната точка на император 
Теодосий за привличането им в ‚рим-
ското семейство‘ на народите и в упра-
влението. Консервативните римляни 
като Олимпий /фаворит на западния 
император Хонорий/ и Синезий /къс-
ноантичен философ и епископ на Ки-
рена/ отхвърляли самия факт на про-
никването на варварите в римската 
власт и призовавали към тяхното уни-
щожаване с помощта на мобилизация 
на коренната част от романизираното 
население. Но тези възгледи били из-
повядвани главно от езическата ари-
стокрация, която била подложена на 
репресии при Теодосий. За християни-

те в Римската империя произходът на 
варварите не бил от голямо значение, 
стига да не се придържали към ариан-
ската ерес.

Самите готи останали верни на до-
говора докато гарантът му бил Тео-
досий, който им раздавал привилегии. 
В замяна федератите му осигурили 
войска, с помощта на която императо-
рът през 388 г. разгромил узурпатора 
Магн Максим, който окупирал запад-
ната част на империята. Пълководе-
цът от франкски произход Арбогаст, 
който трябвало да охранява властта 
на западния император Валентиниан 
II обаче провел независима политика 
и след подозрителната смърт на 21 
годишния август издигнал за владе-
тел Евгений. Узурпаторът бил подкре-
пен от франките – съплеменници на 
Арбогаст. В битката при Фригиду /6 
септ. 394 г./ благодарение на късмета 
на Теодосий и предателството на част 
от войската на западната империя, 
Евгений и Арбогаст били елиминира-
ни. Решаваща роля в битката изигра-
ли готските федерати, но на бойното 
поле загинали 10 000 от тях. След по-
бедата над Евгений, която струвало 
прескъпо на готите, сред тях избухна-
ло недоволство. Смъртта на Теодосий 
през януари 395 г. довела до бунт сред 
федератите, които избрали за крал 
Аларих. Причината за въстанието се 
дължи на факта, че освен гибелния за 
тях поход, готите възприемали като 
гарант на съглашенията единствено 
починалия император. Така, лишени 
от привилегии и статус, и необвърза-
ни повече с никакви федеративни за-
дължения те започнали нови грабежи 
в балканските провинции.
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След подялбата на държавата между 
непълнолетните синове на Теодосий, 
най-влиятелният варварин  в кръга 
на попечителите на източния импе-
ратор Аркадий бил готът Гайна, а по-
лувандалът Флавий Стилихон се раз-
пореждал със западните провинции и 
защитавал интересите на император 
Хонорий. Между тях нямало съгласу-
вани действия по отношение на ели-
минирането на варварската опасност, 
а и съществувал спор за притежание-
то на Илирик, от което готите умело 
се възползвали.

Стилихон		и	Аларих

Новият крал на готите – Аларих /
произхождащ от благородния род на 
Балтите/ бил млад и способен вое-
началник, роден според преданието 
на остров Певки в делтата на Дунав. 
През 391 г. той с няколко готски отря-
да нахлул в Тракия и при р. Хебър /дн. 
Марица/ успял да разгроми римската 
войска, водена от император Теодосий. 
Животът на императора бил спасен от 
способния му военачалник Промот, 
който впоследствие оглавил наказа-

Диптих от 395 г., изобразяващ Флавий 
Стилихон със своята съпруга Серена и 

сина му Евхерий
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телната експедиция срещу варварите, 
но загинал в сражение с тях. Готите 
били усмирени от новия командващ 
войските /magister militum/ Флавий 
Стилихон /полувандал по произход 
и талантлив военачалник, женен за 
племенницата на Теодосий – Серена/, 
който успял да ги победи и обкръжи, 
но по заповед на императора сключил 
съюз с тях. Като федерати готите оси-
гурили армия за войната на Теодосий 
срещу Евгений. Тогава Аларих събрал 
20 000 воина, но въпреки това заслу-
гите му не били оценени и той бил 
подчинен на Гайна, което го засегнало. 
Така през пролетта на 395 г., оглавени 
от Аларих, готите изоставили край-
дунавските провинции, където били 
поселени според договора с Теодосий 
и се опитали да обсадят Константино-

пол. Префектът на столицата - Руфин 
/наставник на непълнолетния импе-
ратор Аркадий/ съумял да ги убеди 
да се оттеглят. Готите обаче тръгнали 
на юг - към Тесалия. Организираното 
тесалийско опълчение първоначал-
но осуетило опитите на варварите да 
проникнат в в долината на Лариса. В 
това време от запад пристигнала ар-
мията Стилихон. Двете войски стоя-
ли няколко месеца в близост една до 
друга и бездействали. Пасивността 
на западния военачалник се обяснява 
със споровете между Медиоланския и 
Константинополския двор по отноше-
ние на владеенето на източната част 
на префектура Илирик. Накрая, по 
внушение на Руфин, императорът Ар-
кадий заповядал на Стилихон да се из-

тегли от заеманата позиция. По-късно 
префектът бил убит от Гайна, като 
вероятно в интригата бил замесен и 
Стилихон. Друг влиятелен човек в Из-
точната империя бил евнухът Евтро-
пий, оженил император Аркадий за 
Евдоксия - дъщерята на пълководеца 
от франкски произход Баутон /отбра-
нявал Италия от атаките на узурпато-
ра Магн Максим/.

В това време оставените на спокой-
ствие готи нападнали Гърция. Разгра-
били пристанището на Атина – Пирея, 
а великият град бил пощаден, защото 
се откупил. Градовете в Пелопонес 
- Коринт, Аргос, Микена, Олимпия и 
Спарта били опустошени. Готите оста-
нали тук около година.

През пролетта на 397 г. Стилихон от-
ново тръгнал срещу Аларих. Той де-
баркирал близо до Коринт и в някол-
ко сражения успял да блокира готите. 
Останали без провизии и вода, варва-
рите изпаднали в тежко положение. 
Сред тях избухнали и епидемии. Не-
обяснимо защо, Стилихон позволил 
на готите да напуснат полуострова. 
По-късно той бил обвинен в измяна 
заради тази постъпка. Не е изключено 
военачалникът да е искал да използва 
Аларих за свои цели, или пък армия-
та му също е изпитвала трудности в 
снабдяването с провизии. След отте-
глянето на Стилихон готите нахлули 
в Епир. Император Аркадий сключил 
мир с Аларих и го назначил за воена-
чалник на Илирик /magister militum 
per Illyricum/, позволявайки му да въ-
оръжи армията си с римско оръжие.

В това време /през 398 г./ Стилихон 

Печат на Аларих с надпис на 
латински: “Аларих, крал на готите”
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бил зает със задачата да ликвиди-
ра размирния управител на Африка 
мавританецът Гилдо, който прекра-
тил доставките на хляб и данъци в 
Рим, заради което Сенатът го обявил 
за враг на народа. Срещу Гилдо бил 
изпратен брат му – комит Масцезел с 
войска от 5000 ветерани от Галия. Той 
успял да привлече част от мавритан-
ските племена и да нанесе решаващо 
поражение на бунтовника, който ско-
ро след това се самоубил. За да укрепи 
позициите си в императорския двор, 
Стилихон омъжил дъщеря си Мария 
за четиринадесет годишния Хонорий.

На изток фаворитите на императора 
се сменяли бързо. Евнухът Евтропий 
се показал като деен защитник на им-
перията и през 398 г. оглавил лично 
кампания в Армения, за да прогони 
оттам върлуващите хуни, за което бил 
награден от Аркадий с титлата патри-
ций и през 399 г. станал консул. В това 
време във Фригия въстанал готът Три-
бигилд – роднина на Гайна и федерат 
на империята, преселил се в Мала азия 
заедно с племето си, за да се спаси от 
хуните. Вероятно обиден по времето 
на прием в двореца той вдигнал бунт 
и започнал да опустошава градовете в 
провинцията. Изпратената срещу него 
имперска войска се разбунтувала, тъй 
като се състояла в болшинството си 
от готи. Неуспехът на похода бил из-
ползван от политически противници 
на Евтропий – Гайна и императрица 
Евдоксия и евнухът бил заточен, а 
скоро след това и екзекутиран. Гайна, 
станал magister militum и съсредото-
чил цялата военна власт в ръцете си. 
Поверената му войска не встъпила в 
бой с бунтовниците, но той използвал 

положението си, за да накара импе-
ратор Аркадий да освободи повечето 
враждебно настроени към варварите 
висши длъжностни лица. След като 
желанието му било изпълнено, зая-
вил на императора, че готите в Мала 
азия не могат да бъдат укротени със 
сила и предложил преговори. Възник-
нали подозрения, че той и Трибигилд 
са се съюзили, за да заграбят властта 
в империята. Нещо повече, Гайна пра-
тил в изгнания консула на Констан-
тинопол Аврелиан и се разпореждал 
в столицата като самостоятелен вла-
детел. На 12 юли 400 г., подтиквани 
от императрица Евдоксия и част от 
императорската гвардия, гражданите 
в Константинопол въстанали и изби-
ли около 7000 готски войника. Тези, 
които се опитали да се прехвърлят в 
Мала азия били унищожени от рим-
ска флотилия, командвана от друг гот 
на римска служба – Фравита /станал 
през 401 г. консул, но по-късно също 
обвинен в държавна измяна и екзеку-
тиран/. Остатъците от готската армия 
начело с Гайна избягали към Дунав, но 
били пресрещнати и ликвидирани от 
хунските отряди на Улдин. Така в Кон-
стантинопол възтържествувала „ан-
тиготската партия“ и германците на 
изток отново изпаднали в немилост.

Първо	нахлуване	на	готите	в	
Италия
Предвид настроенията в Константи-
нополския двор и заплахата от хун-
ските наемници, през есента на 401 г. 
Аларих и съплеменниците му поели 
към Апенинския полуостров. Разбира 
се най-съществената причина, пора-
ди която готите напуснали Епир, била 
трудната прехрана в тази негостопри-

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

81Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

емна земя. В Италия пък, незасегната 
от варварски нашествия, Аларих раз-
читал на богата плячка. Възможно е 
и управляващите в Константинопол 
да са внушили тази идея на готския 
вожд, за да се избавят от неуседналото 
племе. Заедно с готите на Аларих към 
новите земи тръгнали и алански отря-
ди, както и роби от мините в Тракия. 
Целият този народ, заедно с жените и 
децата преминал неохраняемите ал-
пийски проходи и нахлул в Северна 
Италия.

Не е ясно, дали готите успели да завзе-
мат Аквилея, но пълчищата им дос-
тигнали до имперската резиденция 
Медиолан. Уплашеният Хонорий пре-
местил двора си в труднодостъпната 
Равена. В това време Стилихон довел 

подкрепления от алани и вандали и 
респектиран от това Аларих се отте-
глил през река По към Поленция. На 
6-ти април 402 г. се състояла така на-
речената „Великденска битка“. Както 
Стилихон, така и Аларих, бил христи-
янин и не очаквал че римляните ще 
го нападнат на този светъл празник. 
Хитрият военачалник обаче изпратил 
в атака аланите, които били езичници 
и нямали подобни скрупули. Битката 
приключила надвечер и макар в рим-
ски ръце попаднала хазната и лагера 
на готите, Аларих и боеспособната 
част на войската му успели да се от-
теглят.

След преговори между Стилихон и 
Аларих, на последния му било даде-
но правото да се оттегли в Илирик, 
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но той не се удържал от изкушението 
да нападне Верона. Стилихон отново 
атакувал готите с помощта на алан-
ските си отряди и успял да им нанесе 
ново поражение. Аларих се укрепил 
на хълм, но в лагера му възникнала 
епидемия. Започнало и брожение сред 
войните му, част от които дезертира-
ли при римляните. Към тях вероятно 
принадлежал и Сар, чиято вражда с 
Аларих впоследствие се оказала тол-
кова съдбовна за падането на Рим. Въ-
преки че противника му на практика 
бил сломен, Стилихон отново склю-
чил с Аларих договор и поселил готи-
те като федерати в Илирик по поречи-
ето на река Сава, присъединявайки по 
този начин спорната територия към 
Западната империя. По случай побе-
дата император Хонорий организирал 
през 403 г. триумф в Рим – честване, 
което не било провеждано във Вечния 
град от близо сто години.

Нашествието	на	Радагайс	и	падане-
то	на	Рейнския	лимес

Към края на 405 г. „Радагайс, 
най-страшния измежду древните и 
сегашни врагове внезапно нападнал и 
наводнил цяла Италия… по обичая на 
варварските племена обещал да изпие 
кръвта на целия римски народ в чест 
на своите богове“ /Павел Орозий – 
„История срещу езичниците“/. Орозий 
изчислява, че числото на нахлулите в 
Италия варвари било 200 000, според 
съвременните изследователи те били 
между 20 и 50 000. Не е ясно какъв е 
бил етническият състав на тази група, 
най-вероятно тя включвала готи, ван-
дали и алемани, предвождани от ези-
ческия крал. Варварите се разделили 

на три части и бавно се придвижили 
към Рим. Градът бил в паника, сред 
жителите му се разпространили ан-
тихристиянски настроения, подклаж-
дани от езичниците, които твърдели, 
че боговете са вдигнали покровител-
ството от империята, тъй като власти-
те приели христовото учение.

През това време в Италия Стилихон 
успял да събере 30 нумери /отряди/ 
- около 15 000 воини, също така при-
викал галските и германски легиони, 
както хунските отряди на Улдин и го-
тите, командвани от Сар. Около Фло-
ренция, римската армия успяла да 
отблъсне врага към хълмовете около 
Фиезоле и блокирала противника там. 
Измъчвани от глад и жажда варвар-
ските пълчища атакували построени-
те от римляните укрепления, но били 
отблъснати. Тогава Радагайст се пре-
дал с условието да му бъде съхранен 
животът, но по-късно бил екзекути-
ран. По-голямата част от воините му 
били продадени като роби, а 12 000 от 
тях Стилихон включил в гвардията си.

На 31 декември 406 г. вандали, ала-
ни, свеви, бургунди, франки и дру-
ги варварски племена нахлули през 
замръзналата река Рейн в пределите 
на Галия, възползвайки се от това, че 
по-голямата част от римската войска 
била все още в Италия. В продълже-
ние на две години те плячкосвали Га-
лия, а след това, заедно с нови групи 
придошли варвари, се прехвърлили в 
Испания.

Kaкто пише църковният хронист Ев-
севий Хиероним: “Накратко ще засег-
на съвременните нещастия. Защото и 
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това малко, на което и досега пребива-
ваме, не е наша заслуга, а на Божието 
милосърдие. Безброй най-диви наро-
ди завзеха цяла Галия. Всичко, което 
се намира между Алпите и Пиринеи-
те, което се включва между Океана 
и Рейн, опустошиха квади, вандали, 
сармати, алани, гепиди, херули, сакси, 
бургунди, алемани и – о, жалка държа-
ва!“

Местните жители, виждайки неспо-
собността на императора да проти-
водейства на варварите, подкрепили 
узурпатора Константин III, излъчен 
от британските легиони. Последният 
се прехвърлил в Галия и започнал ак-
тивни военни действия срещу варвар-
ските банди и имперската власт. Той 
разгромил няколко отряда и укрепил 
границата по Рейн. Хонорий изпратил 
Сар срещу узурпатора и готът първо-
начално постигнал успехи разбивай-
ки двама пълководци на Константин 
III, но впоследствие бил принуден да 
се оттегли обратно в Италия, губейки 
дори обоза си от въстаналите багауди 
/галски колони и селяни/. Константин 
основал монетни дворове в Арелат /
дн. Арл/, Лугудун /дн. Лион/ и Авгус-
та Треверум /дн. Трир/, които започ-
нали да секат монети с неговия лик. 
Също така провъзгласил за цезар сина 
си Констант и го изпратил да присъе-
дини Испанските провинции към вла-
денията му. По това време в Равена, 
където били съсредоточени римски-
те войски, Стилихон бил обвинен от 
Олимпий - представител на „антигер-
манската партия“ /противник на про-
никването на варварите във властта и 
армията/ в опит за узурпация и екзе-
кутиран на 23 август 408 г. Войниците 

започнали да избиват готските и ван-
далските наемници и техните семей-
ства из цяла Италия. Около 30 000 от 
тях успели да избягат при Аларих и 
последният решил, че е време да опи-
та отново късмета си, още повече, че 
военачалникът, с когото бил сключен 
договорът бил мъртъв. 

Второто	нахлуване	на	готите	в	Ита-
лия	и	превземането	на	Вечния	град

Походът на Аларих в Италия започнал 
веднага след екзекуцията на Стили-
хон – през септември 408 г. Той без-
препятствено преминал през Алпите , 
форсирал река По при Кремона и бло-
кирал Рим, нарушавайки доставките 
на зърно. В града започнали болести, 
отчаяните римляни подновили ези-
ческите обреди и префектът на Рим 
– Приск Атал встъпил в преговори с 
готите. Аларих поискал откуп от  1600 
кг. злато, 9800 кг. сребро,  4000 копри-
нени дрехи, както и освобождаването 
на 40 000 роби от варварски произход. 
След като получил контрибуцията, 
готския крал се оттеглил да зимува в 
Тусция /дн. Тоскана/. Преговорите с 
непристъпната Равена, където се бил 
укрил Хонорий не довели до нищо. 
Императорът отказвал да установи 
договорни отношения с варварите, 
но и не предприемал активни военни 
действия, за да защити оставените на 
произвола на съдбата градове в Ита-
лия. В имперския двор доминирала 
„антигерманската“ партия, начело с 
Олимпий, която се противопоставяла 
на всякакви преговори и съюзи с готи-
те.

В това време от Панония заприиж-
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дали отрядите на шурея на Аларих 
– Атаулф. Близо до Пиза имперската 
гвардия и 300 хуни, командвани от 
Олимпий им нанесли поражение, в ре-
зултат на което загинали 1100 готи. 
Това обаче не променило съществено 
ситуацията в Италия и скоро на смяна 
на Олимпий дошъл Йовий. Той встъ-
пил в преговори с Аларих, но готския 
крал поискал римляните да му из-
плащат всяка година данък в злато и 
жито, и да му дадат земи за заселване 
в Северна Италия и Далмация. След 
отказа на имперския двор, в края на 
409 г. готите отново обсадили Рим. 
Въпреки че числено войската на Ала-
рих била попълнена с роби и доведе-
ните от Атаулф воини, на готите не им 
достигали провизии. Затова Аларих 
отново изпратил пратеници в Равена, 
като значително смекчил исканията 
си. Той настоявал само за ежегодна 
зърнена субсидия и предоставяне на 

погранични земи в Норик /дн. Швей-
цария и Австрия/, също така бил съ-
гласен да воюва срещу враговете на 
империята. Когато и тези предложе-
ния били отхвърлени, Аларих решил 
да избере „по-сговорчив император“, 
с който да сключи нужния му мирен 
договор. Той предложил на жители-
те на Рим да изменят на Хонорий, но 
тъй като те се колебаели, нападнал и 
плячкосал Остия като заграбил значи-
телно количество жито, предназначе-
но за Вечния град. След като разрешил 
проблема с изхранването на войската, 
Аларих накарал римския Сенат да про-
възгласи за император префекта на 
Рим Приск Атал – езически благород-
ник от древния род на Анциите. Въ-
преки че Атал назначил готския крал 
за магистър на войската, в Рим за пре-
ториански префект бил избран закле-
тият враг на готите – Лампадий. Спре-
ли и доставките на зърно от Африка, 
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чийто управител Хераклиан също бил 
настроен враждебно към варварите. 
Въпреки зависимостта си от Аларих, 
Атал не позволил на готите да се прех-
върлят в Африка и не им осигурил не-
обходимите хранителни припаси. В 
тази неопределена ситуация, Аларих 
детронирал Атал и изпратил регали-
ите му на Хонорий, с предложение за 
подновяване на мирните преговори. 
Готският крал и императорът се срещ-
нали лично в околностите на Равена и 
най-вероятно щели да стигнат до спо-
разумение, но в този съдбовен момент 
се намесил заклетият враг на Аларих 
– Сар, който с отряд от 300 воина ата-
кувал готите и убил няколко от тях. 
Аларих заподозрял, че атаката е била 
извършена със съгласието на Хонорий 
и прекъснал преговорите. През август 
410 г. готите за трети път обсадили 
Вечния град. Те определено нямали 
достатъчно сили, за да го превземат, 
но на 24 август 410 година Аларих 
влязъл в Рим през Саларийските пор-
ти. За това кой им е отворил портите 
има различни версии. Съвременникът 
Созомен лаконично съобщил, че Ала-
рих превзел Рим, благодарение на из-
мяна. Според Прокопий Кесарийски /
живял през 6 век/ Аларих подарил на 
римските патриции 300 снажни мла-
дежи, предрешавайки ги като роби, 
които в уречения час избили стражата 
и отворили вратите. Другата версия е, 
че вратите били отворили от робите 
на богатата патрицианка Проба, която 
се „смилила над римляните, загиващи 
от глад и други бедствия: тъй като те 
вече започнали да изяждат един друг“.  
Гладът бил резултат от спрелите дос-
тавки на жито за Рим и според Зосим 
върлувал в Рим още преди обсадата 

на готите. Най-вероятно робите от 
варварски произход, които останали 
във Вечния град изиграли решаваща 
роля за превземането му.

	Разграбването	на	Рим

Готите разграбили Вечния град за 3 
дни, отнасяйки съкровищата от храмо-
вете, обществените сгради и частните 
жилища. Аларих, който бил арианин, 
обаче забранил да се плячкосват хрис-
тиянските църкви и да се преследват 
укрилите се на територията им рим-
ляни. За сметка на това мавзолеите на 
Август и Адриан не били пощадени и 
урните на великите римски импера-
тори били изпочупени и захвърлени. 
Унищожени били много антични про-
изведения на изкуствата. Повечето 
величествени сгради не пострадали 
значително, но по време на погрома 
изгорели базиликите на Емилий и 
Юлий, както и градините на Салустий. 
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Много от римляните били пленени, 
включително и сестрата на импера-
тора – Гала Плацидия. По-благородни-
те се откупили впоследствие, но тези 
които нямали късмет били продадени 
в робство, разбира се имало и убити. 
Градът бил обаче прекалено голям, за 
да бъде плячкосан за кратък период 
от време, а готите влезли в него само 
през едните порти, така че много от 
гражданите успели да избягат. Част от 
бегълците потърсили убежище в Аф-
рика, но управителят на провинцията 
- комит Хераклиан продал по-младите 
и красиви като роби на източните па-
зари.

Смъртта	на	Аларих

Въпреки шока за целия тогавашен ци-
вилизован свят, превземането на из-
мъчения от глад и болести Вечен град 
не донесло значими политически ди-
виденти на Аларих. На готите продъл-
жавали да не им достигат хранителни 
запаси, а Хонорий, укрит в непревзе-
маемата Равена отново отказал пре-
говори. Тогава войската на Аларих, 
натоварена с богата плячка, поела 
към Южна Италия. Целта на готския 
крал била Сицилия, откъдето той въз-
намерявал да се прехвърли в Африка 
– житницата на империята. Плавател-
ните му съдове обаче били потопени 
от вдигналата се буря в Месинския 
проток и значителна част от готите се 
издавила. Неуспехът го принудил да 
тръгне към Северна Италия, откъде-
то смятал да се прехвърли в Галия. Но 
в края на 410 г. 40 годишния Аларих 
внезапно починал и бил погребан с 
част от награбените съкровища в раз-
кошен гроб на дъното на река Бузен-

то до град Консенция /дн. Козенца/. 
За целта готите отбили течението й, 
а пленниците, които изкопали моги-
лата били убити, за да не узнае никой 
точното място. Аларих нямал наслед-
ници и властта била предадена на 
Атаулф.

Равносметка

Падането на Рим, който все още се 
считал за столица на империята и не 
бил превземан от 8 века потресло съв-
ременниците: „Докато това ставаше 
в Йерусалим, от запад дойде ужасна-
та вест, че Рим е завзет и че спасе-
нието на гражданите е изкупено със 
злато, но след като били ограбени, 
отново били обсадени, така че след 
имуществото си загубили и живота 
си… Завзет беше град, който бе завла-
дял целия свят, нещо повече; дори че е 
загинал първо от глад, а след това от 
меч и едва малцина били тези, които 
били пленени“ /“Писма“ на Евсевий Хи-
ероним/.

Съхранено е описание на случка, де-
монстрираща нехайството на Хонорий 
по този въпрос: „Казват, че в това вре-
ме в Равена един от евнусите, най-ве-
роятно надзорник на курника, съобщил 
на император Хонорий, че Рим загинал. 
В отговор императорът възкликнал: 
„Но аз току що го нахраних с ръцете 
си!“. Работата е там, че той имал за 
любимец огромен петел, който се каз-
вал Рим. Евнухът уточнил, че градът 
Рим е загинал от ръката на Аларих и 
успокоен, императорът му казал: „Аз 
пък, друже, си помислих, че е загинал 
петелът ми!“ /Прокопий Кесарийски, 
“Войните на Юстиниан“3; 2/.
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Колапсът на западната част на импе-
рията бил очевиден. Виждайки не-
способността на правителството да се 
справи с вилнеещите варвари, по-кон-
сервативните римляни подновили из-
повядването на езическите култове, 
тъй като смятали, че разграбването на 
Рим е наказание заради изоставянето 
на традиционните богове. Разбира се 
основната вина за превземането на 
Вечния град носели пасивният импе-
ратор и приближената му клика, които 
до последно отхвърляли възможност-
та да постигнат мирно споразумение 
с готите и не предприели нищо, за да 
отблъснат варварското нашествие. За 
това, че походите на Аларих нямали 
за цел да унищожат Западната Римска 
империя свидетелства преди всичко 
политиката на готския крал, който се 
опитвал по всякакъв начин да скло-
ни правителството в Равена да склю-
чи нов федеративен договор с него 
и да му гарантира земя и провизии в 
замяна на служба. Аларих никога не 

разглеждал възможността да създаде 
своя независима държава в рамките 
на империята.

Заключение

Въпреки близо двувековния си кон-
такт с готите, Римската империя така 
и не могла да инкорпорира тези пле-
мена. Във военен план подялбата й на 
две половини /окончателно извър-
шено през 364 г./ означавала отказ 
от единна стратегия в борбата с за-
селващите се по границата варвари. 
Нещо повече - откритото противопос-
тавяне между източните и западните 
императори през 80- и 90-те години 
на 4-ти век, и широкото използване 
на варварските наемници в между-
особните войни /започнало още от 
Константин/, довело до все по-голя-
мо проникване на германския еле-
мент в командния състав на армията 
и, както показват примерите със Ар-
богаст, Гайна и Стилихон, варварите 
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вече определяли външната и вътреш-
ната политика на римския свят /Pax 
Romana/. В продължение на близо век 
германците на имперска служба усво-
явали римското военно дело и такти-
ка, а досегът с римската администра-
ция и култура ускорил еволюцията 
на техните племенни общества. Ма-
кар че част от римските държавници 
опитвали да се противопоставят на 
проникването на готи и франки във 
висшия команден състав на армията, 
нежеланието и неспособността на ко-
ренното население на империята да 
служи в армията не им оставил друг 
избор. Тъй като племената федера-
ти, поселени в рейнските и дунавски-
те провинции на империята /процес, 
започнат от император Проб/ защи-
тавали новите си земи много по-ак-
тивно, отколкото граничните войски, 
римляните постепенно се отказали от 
контрола на лимеса, което окончател-
но размило границата между циви-
лизацията и варварите. Нарасналата 
военна мощ на германците и неспо-
собността на империята да ги озапти 
с помощта на военна сила, принуди-
ли римските владетели да използват 
дипломацията като надеждно и евти-
но средство, за да държат варварите 
спокойни. Рим също така използвал 
и религиозната пропаганда, за да за-

сили влиянието си сред готите и да 
ги цивилизова. Но империята вече 
нямала времето и потенциала да ро-
манизира готите /както направила 
това навремето с галските, иберий-
ските и тракийски племена/, а непо-
следователната политика на римски-
те императори, честите злоупотреби 
на римските провинциални управни-
ци, както и новото раздвижване на 
германските племена, предизвикано 
от миграцията на хуните в причерно-
морските степи, нарушили стратеги-
ческия баланс, изграден от успешните 
войни на Константин, Юлиан, Вален-
тиниан I и дипломацията на Теодосий. 
Спасявайки се от хуните, преселващи-
те се на запад варвари инициирали 
верижна реакция сред съседите си и 
много от тях нахлули на римска тери-
тория, търсейки нови земи за засел-
ване. Западната част на империята не 
могла да реши проблема нито с поли-
тически, нито с военни средства, още 
повече, че намиращите се на ръковод-
ни позиции варвари саботирали всяко 
по-решително противодействие. В на-
чалото на 5 век, мигриращите вътре 
в империята готи, алани и вандали се 
превърнали в самостоятелна полити-
ческа сила, независима от разпадаща-
та се държава.
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	Етническото	поле	и	историческото	
време

За да обясни единството на етноси-
те, Гумильов въвежда концепция-

та за етническото поле. Наблюдение-
то му е такова: често етносите не са 
организирани централизирано и не се 
управляват централизирано. Въпреки 
това се наблюдава единство на пове-

Разкази за социалната 
динамика

Разказ №2: Систематизирано 
изложение на идеите на 
Гумильов с коментари 
от гледната точка на 
математическата социална 
динамика (и без формули)  
Част 2: Процеси в етносите и 
между етносите
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дението на членовете на етническия 
колектив и еднотипна  реакция на 
околната среда от страна на членове-
те на този колектив – фиг. 1. 

Концепцията за етническото поле се 
основава на представата, че поведе-
нието на живите организми и раз-
витието на системите, съставени от 
живи организми, се регулира от био-
логични полета и като така, единство-
то на биологичните групи се проявява 
не само във формата на организмите, 
но и чрез поведението им. Сериозен 
аргумент за наличието на етническо 
поле Гумильов вижда в наличието на 
явлението комплементарност – под-
съзнателното усещане за близост или 
отчужденост (за което разказахме в 
първата част на разказа). Гумильов 
предполага, че етническите полета 
(подобно на другите полета), имат 

някакъв характерен ритъм на колеба-
ние. Близостта на ритмите на колеба-
ние у хора от дадена група поражда у 
тях чувство за взаимна близост (поло-

жителна комплементарност) и проти-
вопоставяне на останалите групи (ние 
сме си ние, а пък те са  други) – фиг. 2.

Фигура	1.	Сещате	ли	се	какво	е	изобразено	на	тази	картинка?	Хора,	
обединени	от	единно	етническо	поле	и	с	еднотипна	реакция	към	

околната	среда	(казаци	пишат	писмо	до	турския	султан).

Фигура	2.	Още	за	положителната	и	
отрицателната	комплементарност	
(в	случай,	че	ви	се	струва,	че	това	е	

маловажно).
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Сблъсъкът с носители на друг ритъм 
поражда усещане за несходство и от-
чужденост, достигащо понякога до ан-
типатия. Хора от даден етнос, откъс-
нати от него и живеещи дълго време 
в чужбина, изпитват носталгия (раз-
лични ритми на колебания на етниче-
ските полета).  Друго явление, което 
говори в полза на съществуване на ет-
ническо поле е явлението пасионар-
на индукция – пасионарите, които са 
източници на индукцията, подбуждат 
околните хора да действат целенасо-
чено и координирано, като решаващ 
момент за това е присъствието на 
пасионара на мястото на действие-
то. При отдалечаване на пасионара от 
мястото на действието, пасионарната 
индукция намалява. На основата на 
всичко това,Гумильов предполага, че 
пасионарната индукция се регулира 

от особен вид биологично поле – па-
сионарно поле. А пасионарното поле 
е свързано с етническото поле – па-
сионарите индуцират пасионарност 
много по-силно, ако хората, в които 
се индуцира тая пасионарност, са от 
същия етнос. Хипотезата на Гумильов 
за стационарното поле може и да не е 
потвърдена все още експериментал-
но, но пък дава много добро нагледно 
обяснение на етническите процеси.
 Етническото поле може да се 
разбие. Това става, когато се появи 
рязка разлика в поведението и манта-
литета на групите в етническата сис-
тема, което се съпровожда със загуба 
на усещането на положителна ком-
плементармост между групите – носи-
тели на различните ценности – фиг. 3.

Фигура	3.	Разбиване	на	етническото	поле	в	Западна	Европа.	
Вартоломеевата	нощ	–	тук	някой	убит,	там	някой	обесен	и	така,	докато	

жертвите	станали	милиони.
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 Разбиването на етническото поле 
особено добре се наблюдава при су-
перетносите намиращи се във фаза на 
етническо развите наречена фаза на 
преупването. Такова разбиване на ет-
ническото поле се наблюдава по вре-
ме на Реформацията в Западна Евро-
па, когато западноевропейския свят се 
разделя на католическа и протестант-
ска части.  Въпреки, че разбиването на 
етническото поле било твърде дъл-
боко, усещането за принадлежност 
към един и същ суперетнос не били 
загубено (честотите на получилите 
се две етнически полета били различ-
ни, но не твърде много различни една 
от друга, за да възникне отрицателна 
комплементарност).
 Етническото поле е свързано с 
нивото на пасионарно напрежение – 
пасионарното напрежение е количе-
ството пасионарна енергия в систе-
мата, разделено на броя на хората в 
етническата система. Пасионарното 
напрежение зависи от броя на пасио-
нарите, хармоничните хора и субпа-
сионарите в етническата система. 

Фигура	4.	Много	пасионари	има	тук,	
нали.	 Както	 казва	 пърия	 автор	 на	
тази	 статия,	 японците	 и	 българи-
те	 са	 близки	като	манталитет.	Има	
само	една	мъ-ъ-ъничка	разлика	–	в	
Япония	самураите	хиляда	години	са	
избивали	некадърниците.	В	Бълга-
рия	 хиляда	 години	 некадърници-
те	са	избивали	самураите.	Та	затуй	
са	разликите	днес	между	Япония	и	
България.	Ама		вие	да	не	го	вземете	
насериозно	това!		Сакън!		Нека	да	е	
весело!	Ама	 се	 присещайте	 за	 тази	
мисъл	 на	 първия	 автор	 всеки	 път,	
като	си	пуснете	телевизора	и	се	по-
явят	дежурните	„назидатели“	да	ви	
поучават.

Пасионарното напрежение се мени 
във времето и промените могат да се 
отчитат или по промяната на броя на 
етносите във времето, или по господ-
стващия пасионарен тип – пасионари, 
хармонични хора или субпасионари, 
и накрая,  по честотата на историче-
ските събития в етническата история, 
която честота е свързана с историче-

ското време.  
 Та стигнахме и до това,  що е ис-
торическо време. И сега ще споме-
нем една странна, но добре извест-
на на физиците дума – ентропия. Та 
историческото време е ентропиен 
процес на стремеж на етническите 
системи към състояние на етническа 
хомеостаза (хомеостаза – свойство 
на системата да си запазва състоя-
нието, независимо от действащите 
върху нея външни въздействия) за 
сметка на изразходване на енергия 
(наричана още пасионарна енергия). 
Историческото време се проявява 
чрез действия и събития, които пък 
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са следствие от изразходването на па-
сионарна енергия от индивидте или 
колективите от индивиди. Историче-
ското време е нееднородно – в него 
има епохи, богати на събития (напри-
мер епохата на самурайските войни в 
края на 16-ти век в Япония) и епохи на 
безвремие (бедни на събития) – фиг. 
4.  Историческото време е на всичкото 
отгоре и дискретно – то се състои от 
автономни процеси на етногенеза, не-
произтичащи един от друг, а явяващи 
се следствие на пасионарни тласъци 
(акумулация и изразходване на голе-
ми количества пасионарна енергия). 
 Та, говорейки за историята от 
гледната точка на Гумильов, след-
ва да наблегнем на концепцията му 
за дискретността на етническата ис-
тория. Според Гумильов етническа-
та история не е последователност 
от преходи от по-низши форми към 
по-висши (прогрес) и не е безкрайно 
повтаряне на едни и същи цикли с оп-
ределен ритъм (ритмичност). Етниче-
ската история според Гумильов е по-
ява в резултат на (външни) тласъци 
на дисипативни неравновесни струк-
тури (етническите системи), които се 
разпадат по-натам във времето. Тоест, 
налице са независими енергетични 
процеси, определящи появата и раз-
витието на етноси и суперетноси.

Етнически	традиции	и	сигнална	на-
следственост

 В етническите системи има ет-
ническа традиция. Това е йерхия от 
стереотипи и правила за поведение, 
политически и стопански форми, кул-
турни канони, характерни за дадения 
етнос. Натрупаната традиция опреде-

ля своебразието на дадения етнос и 
определя също и  мястото му сред дру-
гите етноси. Етническите традиции се 
създават в младежкия период на етно-
са, когато той активно изработва на-
вици за приспособяване към околната 
среда. Етническата традиция мове да 
се наруши при негативен етнически 
конткт, т.е. когато се появи химера. Ет-
ническите традиции се развиват с раз-
витието на етноса. Те достигат етап 
на най-голям разцвет и разнообразие 
и след това започват да се упростяват 
и изчезват в синхрон със западането и 
изчезването на етносите. Много еле-
менти от етническата традиция могат 
да се предават на други етноси, които 
могат активно да усвоят и преработят 
тези елементи. Например каноните на 
елинизма са преминали в други етно-
си–фиг. 5, а много от етническата тра-
диция на Източната Римска империя 
и България са преминали в руския ет-
нос. 

Фигура	5.	Елинистична	традиция,	
прехвърлена	в	римската	

архитектура	и	намираща	се	в	Нимс,	
Франция.
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 Етническата система може да е в ста-
тично състояние (етническа хоме-
остза) или в динамично състояние. 
Динамичното състояние е противопо-
ложно на статичното състояние и се 
характеризира с повишена демограф-
ска и миграционна активност и със 
стремеж за разширение на територия-
та; с конфликт между поколенията 
– всяко следващо поколение не при-
лича на предишното – променя се сте-
реотипът на поведение от поколение 
на поколение – фиг. 6; с преобразуване 
на ландшафта и приспособявенето му 
към нуждите на етническата система; 
с активно усвояване на чужди идеи 
и пропагандиране на собствените 
идеи; със създаване на социално-по-
литически институти. Динамичното 
състояние на етническата система се 
поражда от наличните в тази система 
пасионари, които се появяват вслед-
ствие на пасионарния тласък и забе-
лежете, се отстраняват от популация-
та по пътя на естествения отбор (поне 
така казва Гумильов).

Много важно за етноса е явлението 
сигнална наследственост – предаване 
на поведенческите навици на потом-
ството чрез учене посредством услов-
ния рефлекс на подражанието – фиг. 
7. По този начин децата получават ос-
новните навици за адаптация към сре-
дата от предишните поколения (роди-
тели, баби и дядовци).  По този начин 
сигналната наследственот е онзи ме-
ханизъм, оито води до формирането 
на комплексите от поведенчески на-
вици – стереотипите на поведение на 
съответния етнос.

Фази	на	развитие	на	етноса

Фигура	6.	Конфликт	между	поколенията.

Фигура	7.Подражанието	е	важно	
за	предаването	на	навици	от	
поколение	на	поколение.
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 Етносите минават през някол-
ко фази в развитието си.  Фазата в ет-
ногенезата е стадий на етногенезата, 
имащ времеви рамки и определящ 
се от посоката, скоростта и граници-
те на изменение на нивото на пасио-
нарното напрежение в етническата 
система.  Фазата на етногенезата се 
характеризира с 5 характеристики. 
Най-напред фазата на етногенезата 
се характеризира с посока на измене-
нията в етническата система и нивото 
на активност в тази система (мигра-
ционна, демографска, икономическа, 
идейно-политическа, военна, приро-
допреобразувателна и др.). Следваща-
та характеристика на фазата на етно-
генезата е господството на пасионари 
от определен вид (пасионарите са раз-
лични видове – някои се стремят към 
благоустройство, а други са жертвого-
товни). Допълнение към тази харак-
теристика е броят и ролята на субпа-
сионарите. Третата характеристика 
на фазата на етногенезата е единният 
за тази фаза обществен императив на 
поведение. Четвъртата характеристи-
ка на фазата на етногенезата е степен-
та на вътрешна сложност на етниче-
ската система, характеризираща се с 
посоката на количествено изменение 
на посистемите (субетносите). Петата 
характеристика на фазата на етноге-
незата е нивото на резистентност на 
етническата система.
 В допълнение различните фази 
на етногенезата могат да имат спе-
цифични характерни особености. На-
пример фазата на пречупването се ха-
рактеризира с разбиване на единното 
етническо поле, фазата на обскураци-
ята се характеризира с разложение на 
всички обществени структури и т.н. 

Нека сега разгледаме подробно се-
демте фази на етногенезата съгласно 
представите на Гумильов. Започваме 
от фазата на подем. Най-напред има 
пусков момент на етническото разви-
тие (пусков момент на етногенезата). 
Това е моментът на пасионарния тла-
сък, след който възниква етническа-
та система. Следва  инкубационният 
период. Той се простира от момента 
на пасионарния тласък до появата на 
етноса и свързаните с него характе-
ристики. В този период от етническия 
субстрат се отделят пасионарните ин-
дивиди, които започват да създават 
първите консорциуми. Тези пасиона-
ри не се задоволяват с традиционния 
бит, който не удовлетворява жаждата 
им за активни дейности. Обществото 
реагира, като се опитва да ги отхвър-
ли и пасионарите започват да се при-
вличат един друг.  С течение на инку-
бационния период консорциумите на 
пасионарите образуват обща етниче-
ска доминанта и започват да строят 
бързо усложняваща се етническа си-
съема и това ознаменува края на ин-
кубационния период на етническата 
система. Инкубационният период се 
дели на скрита и явна част. В скри-
тата част на инкубационния период 
пасионарите все още не са свързани 
или са слабо свързани и не могат да 
преодолеят инерцията на етническия 
субстрат. С течение на времето броя 
на пасионарите расте и те се свързват 
по-добре и когато консорциумите им 
започват да надделяват в обществото, 
започва явната част на инкубацион-
ния период, в коята историческите из-
точници започват да дават сведения 
за дейността на пасионарите.  Ново-
възникналият етнос започва енергич-
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но да експандира, наблюдава се демо-
графски взрив, рязко увеличение на  
всички видове активност на етноса и 
бързо увеличаване на броя на етниче-
ските подсистеми (субетносите) – фиг. 
8. 
В тази фаза се формира етническата 
доминанта и социалните институти 
на етноса. Общественият императив 
по време на тази фаза е „Бъди такъв, 
какъвто си длъжен да бъдеш“. Този 
императив отразява високата дисци-
плина в нововъзникналата етническа 
система, където всички отношения 
между членовете на етническия ко-
лектив са строго регулирани – като 
например поведението, брачните от-
ношения или използването на ланд-
шафта. Тези регулации обаче не се 
възприемат от хората като тежест и 
това е следствие от формиращия се 
нов стереотип. Съседните етноси въз-
приемат фазата на подема като фор-
миране на общност от крайно активни 
хора, отстояващи своите непривични 

идеали и стремящи се да замат място 
под слънцето, често за сметка на свои-
те съседи. След фазата на подема на-
стъпва акматичната фаза в развитие-
то на етноса.  Характерен пример за 
фаза на подема е древният Рим в епо-
хата на царете и завоюването на Ита-
лия – (8 – 6 век преди новата ера)–фиг. 
9 или периодът на разпространение 
на исляма и създаването на халифата 
(6-8 век), монголите през 11-13 век и 
т.н.
 Следващата фаза в развитието 
на етноса е акматичната фаза. В тази 
фаза пасионарното напрежение на 
етноса достига най-високите си стой-
ности. В етническата система господ-
стват пасионари от жертвен тип, бро-
ят на подсистемите (субетносите) е 
най-голям, събитията в етническата 
история са с максимална честота.  Па-
сионарите от жертвен тип се срещат 
и във фазата на подема, но в акматич-
ната фаза целите им се променят – те 
целят вече не само победа за своя ет-

Фигура	8.	Във	фазата	на	подем	етносът		бързо	се	мобилизира	и	може	
да	демострира	чудеса	от	храброст,	разбивайки	доста	по-многобройни	
противници.
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нически колектив, но и максимално 
утвърждаване на себе си като личност.  
Общественият императив за тази фаза 
е – „Бъди самия себе си“. 

 Увеличаването на индивидуализма в 
съчетание с излишък на пасионарност  
може да доведе до състояние, извест-
но като пасионарно прегряване.  Изби-
тъчната пасионарна енергия се израз-
ходва за бурен растеж и експанзия във 
фазата на подема. В акматичната фаза, 
при настъпило пасионарно прегрява-
не, избитъчната енергия започва да се 
губи във вътрешни конфликти – фиг. 
10. Примери за събития от акматич-
на фаза са провалът на кръстоносни-
те походи вследствие на разправиите 
между водачите на кръстоносците, 
разпадът на единният монголски улус, 
създаден от Чингиз хан, религиозните 
раздори в Източната римска империя 
(наричана също Византия) през 4-6 
век и т. н. След акматичната фаза идва 
фазата на пречупването. В тази фаза 

настъпва рязко понижаване на па-
сионарното напрежение, което се съ-
провожда с разбиване на етническото 
поле, увеличаване на броя на субпа-
сионарите и остри конфликти вътре 
в етническата система. Всичко това 
води до съществено понижение на 
резистентността на етническата сис-
тема и до увеличаване на вероятност-
та от нейния разпад или дори гибел 
следствие на фазово отместване (по-
ради отрицателен етнически контакт 
или пък поради появата и действието 

Фигура	9.	Често	фазата	на	подем	
на	етноса	е	обвита	в	легенди.	В	
случая	–	Ромул	и	Рем	и	вълчицата,	
доринесла	много	за	основаването	
на	Рим.

	 Фигура	10.	Публий	Корнелий	
Сципио,	наричан	Африкански	
–	разгромителят	на	Ханибал	и	
героична	фигура	от	акматичната	
фаза	в	развитието	на	Рим	–	фаза,	
в	която	десетки	хиляди	войници	
загиват	в	битката	при	Кана,	но	
въпреки	това,	Рим	побеждава	
Картаген.
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Фигура 11. Луций Корнелий Сула, наричан Феликс (Щастливецът). Грандиозна-
та фигура от периода на пречупването в историята на Рим. Два пъти превзема 
Рим, разбива Митридат и присъединява Мала Азия към Рим при положение, че 
две римски армии  в гръб се опитват да унищожат войската му. Смазва всички-
те си противници в Италия, включително и Гай Марий. Отказва постоянно да 
носи титлата император, възпитава генерали като Марк Крас и Гней Помпей 
(да, същите от въстанието на Спартак!). Избива прогнилия римски елит от епо-
хата на гражданските войни и проправя пътя на империята. Заради неговите 
превземания на Рим, Сенатът забранява да се преминава Рубикон. От него се 
е учил зет му. А как се е казвал зетят ли? Тук е много интересно – зет му се е 
казвал... Юлий Цезар. Сула е изключителен пасионар, безстрашно хвърлящ се 
в битките. Когато една от битките му с Митридат отивала на загуба, Сула тръг-
нал напред.  Войниците не го последвали, а той се обърнал и казал: „Страхлив-
ци, гледайте как умира вашият император“ – и продължил напред.  Войниците 
се засрамили и го последвали. Армията на Митридат била напълно разбита.
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на антисистема или антиситеми в ет-
ническата система). В такава фаза се 
намирал Рим в периода на граждан-
ските войни и въстанието на Спартак 
(през 100 – 30 г. преди н.е.) – фиг. 11. 

В такава фаза се намирала и Източ-
ната Римска империя в периода 630 
– 843 г., когато в нея действа анти-
системата, свързана с павликяни-
те (и когато е създаването и едни от 
най-големите успехи  на българската 
държава на Балканския полуостров – 
например победите на хан Крум). Тука 
да натъртим – българската държава 
на Балканския полуостров, защото в 
следващите разкази ще засегнем и 
движението и държавите на бълга-
рите за да се стигне до българската 
държава на Балканския полуостров. 
В западна Европа периодът на пре-
чупването е свързан с Реформацията 
и Контрареформацията, когато запад-
ноевропейския свят се разделил на 
две части – католическа и протестант-
ска. Фазата на пречупването в Западна 
Европа продължила до 17 век, когато 
започнала инерциалната фаза. Може 
би най-близката по време до нас фаза 
на пречупване започва в Русия през 19 
век и  продължава с кървавите ката-
клизми там през 20-ти век – фиг. 12. 
Та пречупването е характерен етап на 
етногенезата, настъпващ приблизи-
телно 600 години след пасионарния 
тласък и зараждането на етноса.

След фазата на пречупването идва 
инерциалната фаза на развитие на 
етноса. При нея отначало имаме пови-
шаване на пасионарното напрежение, 
а след това пасионарното напреже-
ние започва плавно да намалява. Тази 

фаза се характеризира с укрепване на 
държавната власт и на социалните 
институти, с интензивно натрупване 
на материални и духовни ценности и с 
активно преобрауване на ландшафта. 
Господстващият обществен импера-
тив е „Бъди такъв, какъвто съм аз“, т.е. 
имаме ориентация към общоприет ета-
лон на подражание – например еталон 
за подражание във Англия през 17-19 
век са джентълмените. Понякога този 
императив се изразява в почитание и 
дори обожествяване на върховния уп-
равник, преклонението пред който е 
задължително условие за заемане на 
добра позиция в обществената систе-
ма. Преходът към инерционна фаза се 
отбелязва като успокояване на проце-
сите в етническата система след ката-
клизмите във фазата на пречупване-
то. Господстващ в инерциалната фаза 
вече не е пасионарният тип човек, а 
човекът от златната среда – законо-
послушен и работлив – хармоничният 
тип човек. Та доминиращи в тази фаза 
са хармоничните хора и пасионарите с 

Фигура	12.	Фазата	на	пречупването	в	
Русия	и	един	от	главните	действащи	
пасионари	по	това	време	-	Ленин.
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ниска степен на пасионарност. Вслед-
ствие наличието на мощно централи-
зирано ръководство в инерциалната 
фаза вътрешните конфликти се по-
тушават, върши се много работа по 
развитието на обществото, но от това 
страда природата, която бива масив-
но преобразувана (и обикновено ма-
сивно експоатирана). Инерцианната 
фаза в Римската империя е периодът 
от управлението на Октавиан Август 
до управлението на Комод – фиг. 13,а 
в Западна Европа според Гумильов 
инерциалната фаза е започнала през 
17 век и продължава и до ден днешен.

 Фигура	 13.	 Веспасиан	 –	 един	 от	
императорите	 през	 инерциалната	
фаза	 в	 римската	 история.	 	 Парите	
не	 миришат,	 хляб	 и	 зрелища	 –	 на-
растващият	 брой	 субпасионари	
трябвало	да	буде	коткан,	за	да	седи	
мирен.	 Затова	 бил	 построен	 огро-
мен	Колизеум,	затова	имало	глади-
аторски	боеве,	а	гладиаторите	били	

тогавашните	 спортни	 суперзвезди	
(нещо	 като	 футболистите	 днес).	
Упадъкът	бавно	и	неумолимо	започ-
нал	да	настъпва.

Тя се характеризира с поява на сил-
ни национални държави, с развитие 
на капитализма и технологиите и със 
силно въздействие върху околната 
среда. Изменя се психологическия об-
лик на жителите на Западна Европа – 
на смяна на рицарите от акматичната 
фаза и на непримиримите борци за 
обновлението на църквата от епохата 
на пречупването идват изпълнителни 
чиновници, пресметливи бизнесме-
ни и трудолюбиви жители. Заражда 
се схващането, че западната цивили-
зация – това е правилната линия за 
развитие на човечеството, а другите 
линии са грешни. Такива схващания е 
имало и в други суперетноси по време 
на инерциалната им фаза – например 
в древния Рим са считали римската 
цивилизация за вечна и единствена, 
а другите народи са били обявявани 
за варвари. Културата и редът в инер-
циалната фаза са тъй добри, че те из-
глеждат вечни и непреходни за съв-
ременниците на тази фаза. Уви, казва 
Гумильов, след златната есен идва по-
лумракът – фазата на обскурацията. 
 Във фазата на обскурацията, спо-
ред Гумильов, пасионарното напреже-
ние продължава да пада и постепенно 
пада под хомеостатичното ниво (т.е., 
под нивото, позволяващо на система-
та да се запазва при наличие върху 
нея на въздействия от околната среда 
– географска и етническа. Това става 
поради  значителното увеличаване на 
броя на субпасионарите в системата. 
Етносът продължава да съществува, 
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но това е за сметка на навиците и ма-
териалните ценности, установени и 
натрупани през инерционната фаза. 
Наплодилите се субпасионари пре-
чат на всяка конструктивна дейност 
и искат само едно – удовлетворява-
не на своите ненаситни потребности.  
Господстващ обществен императив 
става „Бъди такъв, каквито сме ние“ 
– т.е. осъжда се (и при възможност се 
унищожава) всеки, у когото е остана-
ло чувство за дълг, трудолюбие и чест. 
Собственият имератив на субпасио-
нарите – „Да живеем днес“отразява 
пълната им неспособност да прогно-
зират какво ще стане утре. В резултат 
общественият организъм започва да 
се разлага – фактически се узаконява 
корупцията, увеличава се престъпнос-
тта, армията губи боеспособността си, 
на власт идват все цинични авантюр-
исти, играещи си с настроенията на 
тълпите – фиг. 14.

Започва депопулация и броят на насе-
лението във фазата на обскурацията 
намалява значително – частично този 
процес може да се забави от присти-
гането на хора от границите на етни-
ческия ареал и на представители на 
чужди етноси, които даже могат да 
започнат да доминират в обществе-
ния живот. Етническата система за-
губва резистентността си  и може да 
стане лесна плячка на по-пасионарни 
съседи. Фазата на обскурацията може 
да има няколко края – етническата 
система или се регенерира, или бива 
унищожена (може и да се самоунищо-
жи) или  изпада в състочние на хоме-
остаза (равновесие с околната среда), 
като до хомеотазата може да достигне 
само малка част от етноса, запазила се 

в кървавия мрак на фазата на обску-
рацията (както го описва Гумильов). 
Примери за фаза на обскурация е ситу-
ацията в Древния Рим от края на 2-ри 
век до гибелта на Западната Римска 
империя (обаче източната част на им-

Фигура		14.	Флавий	Аеций	–	
последният	герой	на	Западната	
Римска	империя.	Човекът,	който	
успява	да	разбие	Атила,	но	не	успява	
да	спре	упадъка	на	империята.	Не	
е	знаел	какво	да	направи,	за	да	
спре	обскурацията.	За	разлика	от	
Сула,	който	добре	е	знаел,	какво	
да	направи,	за	да	прочисти	елита.	
Аеций	бива	убит	и	малко	след	това	
последвал	залезът	на	Западната	
Римска	империя	–	през	476	г.
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перията оцелява, защото там започна 
създаване на нов етнос на основата на 
нова религия – православното христи-
янство и тая част на империята просъ-
ществува още един етнически цикъл, 
изпада в обскурация при династията 
на Ангелите – тогава се създава и вто-
рата българска държава на Балкани-
те и тая обскурация продължава до 
завладяването на Константинопол от 
османските турци) – фиг. 15.

По-горе споменахме, че след обскура-
цията може да се наблюдава фаза на 
регенерация (ако етническата систе-

ма съумее да преживее обскурацион-
ната фаза). При регенерацията може 
да настъпи възстановяване на етни-
ческата система  за сметка на запази-
лата се на границата на ареалана ет-
носа пасионарност. Пример за такава 
регенерация е Никейската империя, 
но фазата на регенерацията е кратък 
изблик на активност в края на проце-
са на етногенезата. След което идва 
мемориалната фаза, в която етносът 
лесно може да бъде унищожен, кое-
то в разглеждания случай направили 
османските турци около 200 години 
след възникването на Никейската им-

Фигура	15.	В	България	винаги	е	имало	умни	хора,	които	са	се	възползвали	
от	слабостита	на	Източната	Римска	империя	(наричана	от	някои	
Византия).	На	снимката	–	началото	на	Втората	българска	държава	по	
време	на	обскурационната	фаза	на	Източната	Римска	империя,	когато	
династията	на	Комнините	е	сменена	с	тази	на	Ангелите.	Но	продажниците	
и	некадърниците	не	пропускат	да	се	появят	и	проявят.	Па	Иванко,	
па	Борил,	па	хиляди	други	знайни	и	незнайни	„юнаци“	–	все	„верни	
служители	на	царя	и	на	Отечеството“.		
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перия. 
 Мемориалната фаза на развитие 
на етноса е близка до хомеостазата. В 
нея етническата система вече е загу-
била пасионарността си, но отделните 
и членове продължават да запазват 
културните традиции от миналото. 
Паметта за героичните подвизи на 
предците продължава да живее чрез 
песните и легендите. Понятието ме-
мориална фаза е приложимо също и 
към субетносите, които са излезли 
от основния поток на етногенезата и 
са се изолирали,  с цел да консерви-
рат своят начин на живот и възгледи 
за света. Пример за такъв субетнос 
са старообрядниците в Русия. От ме-
мориалната фаза етносът (ако про-
съществува дотогава) плавно се при-
движва към състояние на хомеостаза 
с околната среда. При това постепенно 
се забравят традициите от миналото. 
Това, което е било етнос се превръща в 
материал за формиране на нови етно-
си. При етническата хомеостаза жиз-
неният цикъл на етноса се повтаря от 
поколение в поколение без съществе-
ни изменения иетническата система 
запазва равновесие с ландшафта, като 
не проявява каквито и да са усилия за 
целенасоченото изменение на този 
ландшафт – фиг. 16. 

Фигура	16.	Етнос	в	мемориална	фаза	
и	 състояние	 на	 етническа	 хомеос-
таза	 -	 аборигените.	 От	 поколение	
на	поколение	животът	им	е	един	и	
същ.	Седим	и	си	свирм	на	диджери	
–	ду.	Не	е	за	вярване,	че	предците	на	
тези	хора	първи	са	успели	да	овла-
деят	необятните	ширини	на	Тихия	
океан.

Етносът е с най-ниско ниво на пасио-
нарно напрежение (това ниво може 
да се приеме за нулево ниво на пасио-
нарно напрежение). Етносът в със-
тояние на етническа хомеостаза се 
състои почти изцяло от хармонични 
хора – достатъчно трудолюбиви, за да 
обезпечат необходимото за себе си и 
за потомството си, но нямащи потреб-
ност да променят каквото и да е в жи-
вота си. Пасионари в такива етноси 
се срещат по изключение – повечето 
пасионари емигрират, защото не на-
мират приложение на своята енергия 
в родината си. Субпасионарите също 
са много редки – те нямат склонност 
към пълноценна адаптация и трудо-
любие – качества, които са жизнено 
необходими за оцеляване в етнос, на-
миращ се в етническа хомеостаза. Ха-
рактерните черти на етническата хо-
меостаза са, че всяко ново поколение 
се стреми да повтори стереотипите на 
поведение на предишното поколение, 
границите на ареала на живот на ет-
носа са стабилни (ако съседите не ре-
шат да правят инвазия), числеността 
на населението е стабилна, тъй като 
прирастът компенсира смъртността, 
формите на социален живот са неиз-
менни, а държавните структури са 
неразвити (закърнели) и господства 
авторитетът на по-възрастните, ре-
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лигията и мирогледът не се променят 
от поколение  към поколение,  чуж-
дите идеи не предизвикват никакъв 
интерес, стопанската дейност е на-
пълно приспособена към ландшафта, 
а природопреобразователна дейност 
отсъства.Етносът може да пребивава 
в състояние на етническа хомеостаза 
много дълго време, стига да не стане 
жертва на агресия, природно бедствие 
или не бъде асимилиран. Пример за 
етнос в състеояние на етническа хо-
меостаза са аборигените в Австралия.

Отместване	на	фазта	на	етническо-
то	развитие,	 пасионарно	прегрява-
не,	 изолати	и	 резистентност	на	 ет-
ническата	система

 Та като говорим за фазите на 
етническото развитие, нека да отбе-
лежим, че може да се наблюдава явле-
нието отместване на фазата на разви-
тие на етноса. Това явление се случва 
тогава, когато е налице неблагоприя-
тен етнически контакт. Отместването 
на фазата е най-силно, когато етни-
ческата система преминава от една 
фаза в друга фаза на развитието си. 
Ако етносът бъде подложен на агре-
сия отвън или пък властта бъде взета 
от представители на антисистема, то 
може да се случи етническата тради-
ция да се наруши, което е свързано с 
нарушаване на оригиналния стере-
отип на поведение. Особено много фа-
зови отмествания се случват когато 
етноса преминава от акматична фаза 
към фаза на пречупване в развитието 
си. Ярък пример на фазово отмества-
не е унищожаването на индианските 
племена в Северна Америка или пък 
завоюването на зулусите от англича-

ните през 19 век – все неща, свързани 
със жестоки завоевания и изтребле-
ние на цели народи. 
 Пасионарността води до пасио-
нарен тласък и е свързана с микро-
мутация, вследствие на пасионарния 
признак (обсъден в първата част на 
разказа)  и води до възникване на 
нови етнически системи в засегнатите 
от пасионарния тласък райони. Тези 
райони според Гумильов са широки 
между 200 и 400 километра и са дъл-
ги около 10000 километра. Гумильов 
казва, че в цял един такъв район може 
да настъпи микромутация, свърза-
на с поява на пасионарния признак и 
това което следва е бурно формиране 
на етнически системи в целия (огро-
мен) район. Въпросът е вследствие на 
какво настъпва микромутация в цял 
един такъв район? Гумильов смята, 
че причината за мутацията са косми-
чески лъчения (и това е най-оспорва-
ното нещо в цялата му теория, но ние 
имаме идеи и за други възможни при-
чини). Новите етноси не възникват из 
целия район, а възникват в благопри-
ятни области, които обикновено се 
намират там, където се стиковат раз-
лични видове географски ландшафти 
и тях са събрани пасионари, изпадна-
ли в периферията на съответния си 
етнос). Ландшафта трябва да е разно-
образен, защото в монотонните ланд-
шафти (например пустините) обикно-
вено се намират етноси с утановени 
традиции, които са карйно враждебно 
настроени към активните пасионари, 
които искат да променят природата 
и обществото и да развалят устано-
вилия се консервативен рахат. И тук, 
нека споменем, че един етнос може и 
да бъде изолиран от другите етноси. 
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Гумильов нарича такива етноси изо-
лати. Изолатите се изолират от други-
те етноси главно поради географските 
особености на терена и нямат етниче-
ски контакти с други етноси в течение 
на доста дълго време.
 С пасионарността е свързано 
пасионарното прегряване – това е 
когато в етноса се  наблюдава изли-
шък на пасионарност, която води до 
вътрешни катаклизми и снижаване 
на резистентността на етническата 
система. Голямото количество пасио-
нарна енергия води до поява на голя-
мо количество групировки и идеоло-
гически направления, които се борят 
интензивно помежду си, даже когато 

е налице опасност от външна инвазия. 
При наличие на пасионарно прегрява-
не се увеличава броя на пасионарите 
честолюбци, които се стремят на всяка 
цена към личен успех и  са готови даже 
и да принесат в жерва интересите на 
етническия колектив, за да могат да 
реализират личните си интереси. При 
пасионарно прегряване е много труд-
но да се установи единно ръководство 
на сложната и разнообразна социална 
система. Пасионарното прегряване се 
наблядава най-често в акматичната 
фаза на развитие на етноса и се ха-
рактеризира с активна идеологиче-
ска и религиозна борба.  Пример за 
пасионарно прегряване е времето на 

Фигура	17.	Кръстоносните	походи	–	многобройните	пасионари	в	Западна	
Европа	тръгват	да	отвоюват	Светите	земи.	
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кръстоносните походи в Западна Ев-
ропа, когато многочислени пасионари 
тръгват да си търсят късмета по Све-
тите земи – фиг. 17.

Има етноси, които са минали през 
всички фази на етногенезата и са дос-
тигнали до устойчивото състояние на 
етническа хомеостаза – свързани са 
със здрави връзки с ландшафта, кой-
то обитават и могат да съществуват 
дълго време така, без да се променят, 
ако няма външно въздействие. Ако 
има външно въздействие обаче, та-
кива етноси могат бързо да загинат. 
Това външно въздействие може да 
е насочено към етноса или пък към 
ландшафта и може да изглежда много 
слабо, но в такива реликтови етноси 
и най-малкото изменение в начина 
на живот може да има необратими 
последствия, тъй като етническата 
система е загубила способността си 
да се приспособява към нови условия. 
Такива етноси се наричат персистент-
ни и те се намират в дълбока етниче-
ска старост. Примери за персистентни 
етносиса исландците и някои индиан-
ски племена. А за етническата старост 
– малко по-долу в текста.
 Етническите системи се харак-
теризират с някаква степен на рез-
истентност – тази степен може да е 
малка или голяма. Резистентност-
та на етническата система е нейна-
та способност да се съпротивлява на 
външни въздействия – нападения на 
чуждоземци, екологични катастрофи, 
разлагащо действие на антисистеми 
и други такива. Резистентността на 
етническата система зависи най-мно-
го от нивото на пасионарно напре-
жение в системата. Високото ниво на 

пасионарно напрежение позволява 
на етническата система ефективно да 
променя вътрешната си структура в 
зависимост от условията на околна-
та среда и по този начин енергично 
да реагира на външните въздействия. 
При намаляване и загуба на пасио-
нарността (в обскурационната фаза 
на етническо развитие) етническата 
система е твърде уязвима и може да 
стане неспособна за активна съпроти-
ва (пример е късната Римска империя, 
която става лесна плячка на немного-
бройни варварски племена, като ван-
далите например). Ако етническата 
система пък е във фаза на пасионарен 
подем, тя се отличава с повишена рез-
истентност – християнските общини 
в началните години на Римската им-
перия са подложени на жестоки гоне-
ния, но понеже са силно пасионарни и 
като така, силно резистентни, оцеля-
ват и стават основна клетка на Източ-
ната Римска империя и православно-
то християнство  - фиг. 18.

Фигура	18.	Въпреки	жестоките	гоне-
ния,	 резистентността	 на	 християн-
ските	общини	в	Римската	империя	
е	толкова	голяма,	че	накрая	христи-
анството	става	официална	религия,	
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която	пуска	корени	първо	в	източ-
ната	част	на	империята,	а	после	-	и	в	
западната	част	на	империята.

Пасионарността обаче не единстве-
ният фактор, определящ резистент-
ността на етническата система. Друг, 
много важен фактор за силна резис-
тентност е вътрешната монолитност 
на етническата система – наличието 
на единна етническа традиция. При 
разбиване на етническото поле, енер-
гията на етноса започва да се пилее 
във вътрешни конфликти, а загубата 
на единния манталитет създава ус-
ловия за възникване на антиситемни 
учения, които са много опасни за съ-
ществуването на етноса. Тези процеси 
ярко се виждат във фазата на пречуп-
ването в развитието на етническите 
системи. Пример за липса на монолит-
ност в етническата система е войната 
между царствата в Китай през 4-ти 
век преди Христа – фиг. 19.

Най-силно резистентни са монолит-
ните, пасионарно заредени (с голямо 
пасионарно напрежение, но все още 
недостатъчно, за да се попадне в със-
тояние на пасионарно прегряване) 
етноси със силно централизирано ръ-
ководство, намиращо се в ръцете на 
управляващ субетнос.  Такива етноси 
се срещат най-вече в 3 от фазите на 
етногенезата – фазата на подем, ак-
матичната фаза и инерциалната фаза. 
Най-ниско резистентни са етносите, 
разяждани от вътрешни конфликти 
и противоречия и в допълнение с от-
слабена пасионарна енергия. Такива 
етноси обикновено се намират във 
фаза на пречупването или във фаза 
на обскурация на развитието си. Най-

ниска резистентност имат реликто-
вите персистентни етноси, които на-
пълно или почти напълно са загубили 
пасионарността си.
  
Стареене	на	етноса	и	антропогенна	
сукцесия

 Етническите системи могат да 
стареят. С понятието стареене в сучая 
се описва процеса на загуба на инер-
цията на пасионарния тласък, което 

Фигура	19.	Липсата	на	монолитност	
в	етноса	може	да	доведе	до	
братоубийствени	войни.	Пример	
–	войните	между	царствата	в	
Китай.	Казват	че	тази	картина	
изобразявала	самия	велик	генерал	
Сун	Дзъ,	начело	на	войската	на	
царството	Ву.
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става чрез постепенното отстранява-
не на пасионарния признак от попула-
цията вследствие на естествен отбор 
(поне така смята Гумильов). След като 
системата премине през фазата на па-
сионарното нагряване (и прегряване), 
започва дълъг процес на понижава-
не на пасионарното напрежение. При 
това могат да се запазят културните 
традиции, голямата територия (ако 
има такава) и държавната структура, 
но вследствие на намаляването на па-
сионарната енергия системата оти-
ва в състояние на етническа старост 
(обскурация), след което слиза (или 
пък съвсем изчезва) от историческата 
сцена. Така е станало и с Римската им-
перия, и с Източната Римска империя, 
която някои наричат и Византия и с 
други етнически системи – фиг. 20. 

 Та всяка етническа система подобно 
на жив организъм преминава през 
фаза на младост (когато имаме растеж 
и експанзия), фаза на зрелост (където 
е налице максимална активност на 
системата) и фаза на старост (където 
е налице упадък и разложение).
 Етническите системи могат да 
се разпространяват в нови ландшаф-
ти и при това се наблюдава явлението 
антропогенна сукцесия – с това слож-
но понятие се обозначава изменение-
то на етническата система при раз-
пространението и в нови ландшафти. 
Антропогенната сукцесия е свързана 
с изтласкването на едни етноси от 
други. Стремежът на етносите към 
експанзия е основан ма пасионарната 
енергия. Младите етноси с много па-
сионарна енергия обикновено са агре-
сивни и се опитват да разширяват об-
ластта, в която живеят и да променят 
новите ландшафти, в които се наста-
няват – фиг. 21.  

При това по-старите етноси биват 
притискани с цел  да бъдат изтласква-
ни, подчинени и асимилирани. Но при 
следващия пасионарен тласък,  агре-
сивният етнос сам може да се превърне 
в обект на изтласкване, подчиняване 
и асисмилация от страна на по-мла-
ди етноси. Добър пример за изтлас-
кване на етноси е Испания. Там първо 
римляните са изтласкани от аланите, 
вандалите и готите. После пък тези са 
завоювани или изтласкани от араби-
те. Да, ама след това вследствие на па-
сионарен тласък  се формира западно-
европейския етнос и арабите на свой 
ред са изтласкани от испанците (по 
време на Реконкистата).
 Етническите системи могат как-

Фигура	 20.	 	 Ромулус	 Аугустулус	 –	
последният	император	на	Западната	
Римска	 империя.	 Когато	 етносът	 е	
в	етническа	старост,	той	може	да	се	
обнови	и	 	възроди.	За	да	се	възроди	
обаче,	има	много	условия	и	едно	от	
тях	 е,	 че	 начело	 трябва	 да	 е	 някой,	
който	 разбира	 от	 възраждане	 на	
етноси.	Не	някой	като	„великия	мъж“	
на	 тази	фигура.	Някой	като	 този	 от	
фиг.	11.
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то да се усложняват, така и да се уп-
ростяват. Упростяването е свързано с 
понижаването на плътността на сис-
темните връзки в етническата систе-
ма, което може да доведе до намаляне 
на вътрешното разнообразие в тази 
система. За критерий за сложност на 
етническата система може да се  при-
еме количеството на подсистемите 
на дадената система в сравнение с 
началното число на тези подсистеми. 
Упростяването на етническите сис-
теми винаги е свързано със спад на 
пасионарността, а  усложняването е 
свързано с подем в пасионарността. 
Упростяването на системата може и 
да е изкуствено – ако има интензивно 
външно въздействие на системата – 
ако има образуване на антистеми, ге-
ноцид и т.н. Упростяването е свързано 
не само с намаляване на броя на под-
системите в етническата система, но 

и с разкъсване на системните връзки 
във времена, изобилстващи със съби-
тия, които историците наричат смут-
ни или преломни. Тежките сътресения 
водят етническата система към упрос-
тяване – напремер след фазата на пре-
чупване, никога не се възстановява в 
пълен обем разцвета и ранообразието 
на системата от акматичната фаза. В 
пределно упростен вид етническата 
система може да съществува като пер-
систент или пък загива в резултат на 
външно въздействие.
 Усложняването на етническата 
система  се проявява в увеличаване на 
плътността на системните връзки и в  
ръст на нейното вътрешно разнообра-
зие. Бързо усложняване на етническа-
та система се получава през фазата на 
подема – по време на тази фаза етниче-
ската система може да се превърне от 
прост консорциум в огромен суперет-

Фигура	21.	Армията	на	Чингис	хан	атакува	град	в	северен	Китай.	
Експанзията	на	монголите	на	запад	и	на	изток	е	добре	описана	в	
историческите	книги	и	в	учебниците	по	история.	Ето	ви	нещо	за	спомен	от	
Чингиз	хан:	„По-добре	армия	от	маймуни,	водена	от	лъв,	отколкото	армия	
от	лъвове,	водена	от	маймуна!“.	Та	правите,	каквото	правите,	никога	не	
позволявайте	на	маймуните	да	се	издигат	дотолкова,	че	да	ви	станат	
водачи.	Тъй	казва	големият	практик.
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нос. Това се е получило с християните 
през 1-4 век и с арабите мюсюлмани 
през 6-8 век. Но следва да се  помни, че 
усложняването никога не е безкрайно 
– идва момент, когато в етническата 
система започва упростяване, разпад 
чрез делене или дори изчезване.

	Антисистеми,	етническа	диверген-
ция	и	етническа	доминанта

В етноса могат да се появяват анти-
системи. Антисистемите се състоят от 
групи от хора с отрицателно възприя-
тие на света – отрича се реалния свят 
и неговата сложност и многообразие 
в името на някакви абстрактни цели. 
Антисистемите могат да доведат до 
две неща – те или призовават да се 
измени съществуващия порядък на 
нещата (целят да разрушат същест-
вуващия ред) или призовават хората 
да се освободят от оковите на реал-
ността (което може да доведе до са-
моразрушение на част от личността 
на последователите на тези учения). 
От гледна точка на етнологията, ан-
тисистемните идеологии се противо-
поставят на етническите традиции. 
Антисистемните идеологии могат да 
се разпространят далеч зад географ-
ските области, в които са възникнали. 
Типичен пример за антисистемна иде-
ология е богомилството. 
Гумильов разглежда антисистемите 
като важна част на небитието. Всъщ-
ност Гумильов смята, че в света е 
налична биполярност: от една стра-
на имаме битието, а от друга страна 
имаме небитието. Битието отразява 
творческото начало, което създава  
многообразието на света. Небитието 
се проявява чрез антисистеми, кои-

то се стремят да упростят битието и 
то да го упростят дотолкова, че да го 
унищожат. Гумильов казва, че битие-
то и небитието са два полюса (което 
все още не е дуализъм – Гумильов не 
казва, че има две независими начала, 
което е основната концепция на дуа-
лизма).
В етноса може да протекат процеси, 
свързани с етническа дивергенция. 
Етническа дивергенция означава, че 
етническата системна цялост се нару-
шава и се появяват нови субетниче-
ски системни цялости, тоест от етноса 
се отделя някаква негова част, която 
по-натам може да се обособи в нов ет-
нос. Такова нещо е станало например 
с появата на австралийците в англий-
ската колония Австралия. При това 
усещането за единство на по-високо 
(супертническо) ниво може и да не се 
наруши – и англичаните и австралий-
ците са част от супертническия бри-
тански конгломерат.
 Обикновено един етнос има мо-
заечна структура – той е неоднороден 
– в него има различни етнически сис-
теми на по-ниско ниво – консорциуми, 
конвикции, субетноси. Мозаечността 
на етноса подпомага адаптацията му 
към етно-ландшафтната среда, без да 
нарушава единството на етноса. Неан-
тагонистичното съперничество вътре 
в етноса повишава резистентността 
му и спосбността му да се възстано-
вява след сътресения, а наличието на 
разнообразни стереотипи на поведе-
ние в етническите подсистеми помага 
на етноса да се разпространява в раз-
нообразни ландшафти и да установя-
ва контакти с разнообразни съседи.
 Субетносите са етнически систе-
ми, които се отличават от другите су-
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бетноси по своя стереотип на поведе-
ние и се отделят от околната среда на 
основата на положителната компле-
ментарност между членовете на су-
бетноса. Наличието на разнообразни 
субетноси е важен признак за устой-
чивостта на етноса. По правило един 
от субетносите в етноса играе воде-
ща роля –като например субетноса на 
дворяните в руския етнос. Субетноси-
те могат да се съществуват под раз-
лична форма – като съсловия, като 
териториални групи, но критерий за 
обособяването им винаги са поведен-
ческите особености и противопоста-
вянето на околната етническа среда 
при запазване на принадлежността 
към съответния етнос – фиг. 22.
 Важен процес в етноса е форми-
рането на етническата доминанта. Ет-
ническата доминанта – това е система 
от политически, идеологически или 

религиозни ценности, които се съз-
дават при появата на всяка етническа 
цялостност и служат за нейно обеди-
нително звено. Етническата доминан-
та започва да се оформя още в инку-
бационния период на формирането на 
етноса, който период предшества въз-
никването на етническата система. 
Етническата доминанта е необходимо 
условие и важен фактор за започва-
не на обединението на пасионарите, 
които скъсват с традициите на окол-
ния етнически субстрат и започват да 
формират новия етнос.
Проповядването на нови идеи и отсто-
яването на нови политически иде-
али  (включително и с оръжие в ръка) 
удовлетворява характерната за па-
сионарите жажда за действие. Новата 
етническа доминанта обикновено се 
противипоставя рязко на господства-
щите в етническия субстрат предста-

Фигура	22.	Дворяни	и	селяни	в	Русия.
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ви и норми. Например строгите пра-
вила в първите християнски общини 
се стрували толкова неприемливи за 
политеистичните римляни, че те били 
готови да се борят, да гонят и да разпъ-
ват на кръст християните. Но след па-
сионарния тласък през 1-ви век, хора-
та с повишена активност постепенно 
започнали да се присъединяват към 
новата етническа доминанта и както 
се казва – законите за етногенезата 
се оказали по-силни от политеистич-
ните римляни. Езичеството интере-
сувало все по-малко хора и в 4-ти век 
християнството победило в Римската 
империя – на него се опрял император 
Константин, тъй като друга сериозна 
сила в Римската империя по това вре-
ме вече нямало. За арабите ролята на 
етническа доминанта изиграла нова-
та религия ислям през 7-ми век. Под 
нейните знамена се събрали всички 
появили се вследствие на пасионар-
ния тласък на Арабския полуостров 
през 6-ти век пасионари. Резултатът 
бил огромен халифат, прострял се от 
Памир до Испания. 

Етнически	контакти,	супер	етноси	и	
химери

 Между етносите може да има 
етнически контакти – контактът е 
процес на взаимодействие на две или 
повече етнически системи, при който 
едната от взаимодействащите систе-
ми не е подсистема на другата от вза-
имодействащите системи. Етнически-
те контакти между етносите биват 4 
вида според Гумильов – отрицателен 
етнически контакт (възниква химе-
ра), неутрален етнически контакт 
(наличие на ксения), взаимнополезен 

етнически контакт (наличие на сим-
биоза) и сливане на представители на 
различни етноси в нова общност в ре-
зултат на пасионарен тласък. Та като 
говорим за етнически субстрат, нека 
да кажем, че етническият субстрат 
е съвкупност от етноси, служещи за 
основа за образуване на нов етнос. В 
резултат на пасионарен тласък, хора, 
чиито родители и прадеди са били от 
различни етноси създават нова етни-
ческа цялост, добре разграничаваща се 
по харатер и мироглед от характерите 
и мирогледите, царящи в етническия 
субстрат. В същото време, налични-
те етнически традиции в етническия 
субстрат налагат отпечатък върху 
тази нова цялостност. В процеса на 
етногенезата етносите от етническия 
субтрат изчезват – техните предста-
вители или измират или се включват 
в новия етнос. Пример за поява на нов 
етнос от етнически субстрат са англи-
чаните, които са се появили на осно-
вата на субстрата от англи, саксонци, 
келти, викинги и нормани.
Етносите могат да съсъществуват в 
даден географски регион и без да се 
сливат и без да встъпват в отношения, 
характерни за симбиозата. Между та-
кива етноси няма конфликти, няма и 
разделение на функциите при адапта-
ция към ландшафта. Гумильов нарича 
такова състояние ксения. Ксенията се 
наблюдава често при етноси, принад-
лежащи към един и същ суперетнос 
– каквито са например англичаните 
и фанцузите в Канада или финлан-
дците и шведите във Финландия. 
Състоянието на ксения е възможно и 
между представители на различни су-
перетноси, ако комплементарността 
между тях не е прекалено отрицател-

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

113Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

на и правителството не провежда по-
литика на изкуствено смесване – на-
пример германците са били приемани 
добре в Русия (и по царските времена 
и сега). 
 При етносите може да се наблю-
дава и симбиоза – форма на взаимно-
полезно съсъществуване на етноси 
в един и същ географски регион, при 
която етносите (симбиотите) запазват 
повечето от своите характерни особе-
ности. Различните приспособителни 
навици на етническите колективи им 
помагат да усвояват различни части 
на ландшафта и те не си пречат едни 
на други. Например един етнос може 
да се научил да живее по поречията 
на реки, а друг да може да живее в съ-
седните гори. В симбиоза могат да се 
намират и субетносите вътре в даден 
етнос (например селяните, дворяните 
и казаците в руския етнос).
 Етносите могат да учствстват в 
структури на по-високо ниво – супе-
ретносите. Супертносите са съставени 
от няколко етноса, които се противо-
поставят на други такива суперетноси. 
Други имена на субетносите са циви-
лизация, свят, култура. Единството на 
супер етноса се манифестира с нали-
чие на общ манталитет, който консо-
лидира разнообразни (понякога доста 
разнообразни) етноси.  Суперетносът 
е идейно-религиозна и културна ця-
лост – етносите от супертноса могат 
често да влизат в конфликти един с 
друг, но това не са  войни за изтреб-
ление, а по скоро конфликти за доми-
нация и тези конфликти не иключват 
икономическото, политическото и 
идеологическото общуване в рамките 
на суперетноса. В противовес на това, 
конфликтите между суперетносите 

доста честичко са свързани с унищо-
жение и поробване. 
 Супер етносите имат ядро и това 
са обикновено група етноси, възник-
нали в един и същи географски реги-
он чрез пасионарен тласък и обедине-
ни от някаква етническа доминанта 
(каквато например е бил ислямът при 
образуването на арабския етнос). Су-
пертносите не са спосбни на етниче-
ска дивергенция (според Гумильов). 
Веднъж възникнали, те съществуват 
между 1200 и 1500 години, премина-
ват през всички фази на развитие на 
етноса и отмират (ако не се разпаднат 
по-рано когато се минава през фазата 
на пречупването). Инерцията на идей-
но-културната традиция на суперет-
носа може да продължи да съществува 
и след края на живота на суперетноса 
и може да се предаде на други етноси 
и суперетноси – например традиции-
те на римското право са преминали в 
западноевропейския суперетнос. 
 Контактите на ниво супер етно-
си (съвместния живот и тесните връз-
ки между представителите на раз-
лични суперетноси) понякога нямат 
негативни последствия, но това е по-
вече изключение, отколкото правило. 
Обикновено резултатите от контакти-
те на ниво суперетноси са отрицател-
ни – възникват химери и антисистеми, 
което може да доведе до упроствяване 
и до разрушаване на контактуващите 
суперетноси.
 Вътрешното единство и устой-
чивостта на такова сложно образува-
ние като супер етноса се обясняват на 
основата на концепцията за пасионар-
ната енергия и за пасионарния тла-
сък. Пасионарният тласък формира 
в даден ландшафтен регион активно 
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усложняваща се и растяща етническа 
цялост с нов стереотип на поведение 
и нов манталитет. Растежът и разви-
тието на суперетноса се регулира от 
единно етническо поле. Супер етноси-
те също имат възраст, която се отчита 
от момента на пасионарния тласък. 
Тази възраст се характеризира от па-
сионарната енергия (нивото на па-
сионарното напрежение). Развитието 
на суперетноса се характеризира с на-
личната пасионарна енергия и конта-
ктите му с околната среда (географска 
и етническа под формата на съседни 
суперетноси) – фиг. 23.

Фигура	 23.	 Идеологът	 на	 руския	
супер	 етнос.	 Затова,	 когато	 интер-
националното	залязва	и	национал-
ното	 става	 важно	 за	 руския	 елит,	
идеите	на		Гумильов	излизат	от	ъгъ-
ла,	където	са	натикани	в	епохата	на	
сталинизма.	 Сталинизмът	 е	 версия	
на	 марксизма-ленинизма	 и	 негово	
практическо	 приложение	 в	 Съвет-

ския	 съюз	 след	 смъртта	 на	 Ленин	
през	1924	г.	Сталинизмът	е	наложен	
от	съветския	лидер	Йосиф	Сталин	и	
продължава	от	20-те	години	на	ХХ	в.	
до	смъртта	му	през	1953	г.

Друго явление при контакт на два ет-
носа е химерата. Химерата е форма 
на контакт между два несъвместими 
етноси от различни суперетнически 
системи, при което изчезва тяхното 
своеобразие. Израстналите в зоната 
на контакта хора не принадлежат на 
нито един от двата етноса, всеки един 
от които се отличава с оригинални 
етнически традиции и манталитет. В 
химерата госдподства безсистемно 
съчетание на несъвместими черти, 
вместо единен манталитет имаме гос-
подство на много вкусове, възгледи и 
представи. В тази среда разцъфтяват 
антисистемните идеологии. Загубват 
се адаптивните навици и населението 
се откъсва от поддържащия го ланд-
шафт. Така химерата е сувкупност от 
деетнизирани хора. В отличие от ет-
носа химерата не може да се развива, 
тя съществува някакво време и след 
това се разпада. Възникналите вътре 
в химерата антисистеми стават из-
точници на кървави конфликти. При 
химерата имаме налагане на две ет-
нически полета с различни честоти, в 
резултат се получава какафония, коя-
то се възприеме  подсъзнателно от 
хората, живеещи на територията на 
химерата и създава характерната за 
химерата обстановка на извратеност 
и  антиситемни настоения на умовете. 
 Химерата може да съществува 
вътре в тялото на здрав етнос и съ-
ществува за сметка на този здрав ет-
нос (като раково образувание) без да 
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изпълнява някаква конструктивна 
работа. Химерата може да е относи-
телно безвредна,  но може и да се пре-
върне в разсадник на агресивни анти-
ситеми. Пример за химера е контактът 
между хуните и китайците през 3 век. 
Този контакт довел до гибелта на поч-
ти всички участващи в него етноси. 
Обикновено при химерата имаме на-
хлуване на представители на един су-
перетнос в областта на обитаване на 
друг суперетнос и победилият агре-
сор се опитва да живее за сметка не на 
кандшафта, а за сметка на победения 
етност. Както казва Гумильов, в този 
случай победителите деградират не 
по-малко от победените и в края на 
карищата химерата винаги се разпада 
и загива. 
 В етническите системи същест-
вува етническа йерархия – това е сис-
тема на съподчинение на етническите 
подсистеми, при която всяка подсис-
тема на по-високо ниво съсдържа 
посдистеми от по ниско ниво. Супе-
ретносите съдержат етноси, етноси-
те съдържат субетноси, субетносите 
съдържат консорциуми и конвикции. 
Съподчинеността не е завинаги, на-
против етническата йерархия може 
да се променя с течение на времето. 
От консорциумите може да възникне 
субетнос, в който може да възникне 
вътрешно разнообразие и този субет-
нос да се превърне в етнос. Напри-
мер  първоначалните консорциуми на 
християни в Римската империя през 
1-ви век  във втори век вече са на ниво 
субетнос (има налице приемственост 
на традициите в продължение на ня-
колко поколения), през 4-ти век хрид-
стияните вече са етнос в състава на су-
перетноса на римляните,а в началото 

на 6-ти век се издигат до суперетнос 
в Източната римска империя. В край-
ните фази на развитие на етноса се 
наблюдава обратния процес – след па-
дането на Константинопол, това, кое-
то някои наричат византийски етнос, 
се свива до малък субетност, живеещ в 
квартала Фенер в Истанбул. 
 Йерархичността на етническите 
системи се възприема непосредствено 
– ако в родината противопоставянето 
на субетносите играе важна роля, то в 
чужбина представителите на тези су-
бетноси се възприемат един друг като 
земляци.
 
Няколко	заключителни	думи

 И така, тук завършваме разказа, 
в който ви представихме систематич-
но идеите на Гумильов за развитието 
на етносите. Нека да отбележим нещо 
– ние смятаме, че тези идеи са доста 
полезни, но същевременно отбеляз-
ваме, че Гумильов използва понятия 
от физиката и науката за сложните 
системи, без да е специалист в тези 
области. Сваляме му шапка, че е на-
правил това и не само интуитивно е 
предугадил по какъв път трябва да се 
върви, за да се направи изключително 
солидна теория за етническото разви-
тие, но е и започнал да прави тази те-
ория. В следващите няколко разказа, 
ще илюстрираме изложените идеи с 
исторически примери, които са доста 
интересни и ще ви дадат един друг 
поглед върху историята. Ще ви разка-
жем за възхода и залеза на държави, 
за възхода и падението на пасионари, 
оставили имената си в историята. На-
дяваме се, да почнете да усещате едно 
нещо – зад кулисите на целия приви-
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ден хаос на историята има система - и 
тя е както социална, така и етническа. 
И който я разбира, може и да я пред-
сказва. А може ли да я променя – ще 
попитате. Е, драги ни читатели – не 
насочвайте поглед към Тъмната стра-
на на Силата.  Тя не е за всеки.
 

Фигура	24.	Хан	Тервел,	кесар	(цезар)
на	Източната	Римска	империя	 спа-
сява	Константинопол	от	арабите.

Но стига за това. Спираме дотук. В 
следващия разказ – примери от исто-
рията на етносите. Българите – по-на-
там в отделни разкази (има доста как-
во да се разказва – фиг. 24). Хайде със 
здраве! 
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Поредицата „хакерски атаки“ 
продължава с атаката от тип 
Троянски кон.

Атаката с код от тип троянски кон, по-
лучила името си от мита за големия, 
кух дървен кон, чрез който гърците 
печелят Троянската война, промък-
вайки се чрез него в укрепения град 
Троя, е злонамерена компютърна про-

грама, която се представя за полез-
на, а всъщност на фонов режим (или 
пред очите на потребителя) причиня-
ва нещо съвсем различно. Троянецът, 
след стартирането си, би могъл да от-
вори някакъв текстов документ или 
да имитира инсталационен процес, за 
да заблуди потребителя.
Най-често троянският кон е създаден, 

Технологии

Троянски коне
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за да контролира компютъра, на кой-
то е бил стартиран (NetBus, SubSeven, 
Back Orifice и други). Примери за дру-
ги вреди, които може да нанесе са:
- превземането на канали в IRC 
(Internet Relay Chat – „разговори през 
Интернет“);
- изтриване на съдържание от 
твърдия диск;
- кражба на поверителни дан-
ни (пароли, информация за банкови 
сметки и кредитни карти);
- извършването на атаки върху 
други мрежи, най-често разпреде-
лени атаки от тип „отказ от услуга“ 
(Distributed Denial of Service – DDoS).
Троянските коне обикновено се раз-
пространяват под формата на изпъл-
ними файлове за Microsoft Windows: 
.exe, .scr, .bat или .pif. Може да се използ-
ва и двойно разширение, например 
„Readme.txt.exe“. При използването на 
стандартните настройки (Windows) 
разширенията на файловете не се ви-
зуализират и така истинското разши-
рение.exe ще остане скрито. 
Принципът на работа на троянския 
кон е прост – след изпълнението си 
на даден компютър (примерът е за 
компютри, работещи с MS Windows) 
той създава ключове в т.нар. регис-
тър (registry), откъдето си осигурява 
начално стартиране, когато се стар-
тира операционната система. След 
като се зареди в паметта, той действа 
на принципа на сървър и отваря един 
или повече порта, чрез които злона-
мерени личности, използващи кли-
ентска програма, пригодена да работи 
с дадения вид троянец, биха могли да 
използват заразения компютър. Ата-
куващите често придобиват пълен 
контрол над компютъра и могат дори 

да местят курсора на мишката върху 
монитора, както и да четат, трият, или 
качват файлове.
Днешните антивирусни програми без-
проблемно улавят по-голямата част 
от съществуващите троянски коне, но 
има и такива, които са специално про-
ектирани да не се забелязват от про-
тивовирусния софтуер или да го обез-
вреждат.
Основните препоръки за защита от 
троянските коне са:
- да не се отварят приложения 
към електронните писма, ако подате-
лят е неизвестен;
- да се използва антивирусна про-
грама за проверка на файловете пре-
ди тяхното отваряне;
- да се избягва сваляне на файло-
ве чрез програми за споделяне посред-
ством p2p (peer-to-peer) като KaZaA 
или Gnutella. Това е един от най-из-
вестните начини за разпространение 
на троянските коне;
- да не се влиза в сайтове, насто-
яващи да се гледат с IE при разрешен 
ActiveX;
- никога не отваряйте непознат 
файл.
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Три са “убийствените” приложе-
ния, които ще ни отведат към 
колонизирането на Марс – асте-

роидното миниране, 3D-принтиране-
то на космически антени и излъчване-
то на чиста енергия към земята. 
Тази теория изложи Филип Метцгер 
(Philip Metzger), планетарен учен от 

Университета на Централна Флори-
да и съосновател на лабораторията 
Swamp Works към Космическия цен-
тър „Джон Ф. Кенеди“ на НАСА, на кон-
ференцията “Нова космическа епоха”, 
състояла се на 11 март в Sloan учили-
щето по мениджмънт към Масачузет-
ския технологичен институт (MIT). 

Технологии

Колонизирането на Марс зависи 
от три технологии от ново 
поколение

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
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Участници в конференцията бяха още 
Джефри Хофман (Jeffrey Hoffman), 
бивш астронавт на НАСА и директор 
на лабораторията Man Vehicle към 
MIT; Кийгън Киркпатрик (Keegan 
Kirkpatrick), основател и тиймлидер 
на RedWorks; Марк Джърниган (Mark 
Jernigan), асоцииран директор на Ди-
рекиця Human Health and Performance 
към Космически център „Джонсън“ на 
НАСА в Хюстън.
Тези три ключови технологии ще на-
правят възможно осигуряването на 
припаси и ресурси за потенциална ко-
лония на Марс, казва Метцгер. “Не ми-
сля, че има осъществима възможност 
да колонизираме Марс преди да осигу-
рим верига за доставки”, продължава 
той. Тази верига ще се изгради именно 
от тези приложения – печеливши ино-
вации, които ще послужат като иконо-
мически мост към Червената планета. 
“Точно както имейлът, а по-късно и 
Фейсбук, бяха приложенията, които 
направиха интернет икономически 
жизненоспособен, така ще има спе-
цифични употреби на космическата 
индустрия, които ще я правят ико-
номически жизненоспособна”, казва 
ученият за Space.com. Това са астеро-
идното миниране за ракетно гориво, 
строежа на огромни антени в космоса, 
които да посрещат експоненциални-
те нужди от интернет информация на 
Земята и излъчването на чиста енер-
гия към нашата планета. 
Все още не е ясно кой пръв ще стъпи 
на Марс – НАСА, която цели да изпра-
ти астронавти в близост до Червената 
планета през 30-те години на XXI век 
или някоя от другите компании като 
SpaceX на Илън Мъск, които изготвят 
собствени планове. Все пак експерти-

те съветват това да не се приема като 
състезание, понеже за да е успешна 
една колония, трябва да се работи бав-
но и с постоянство. Това ще позволи 
на правителството и частните компа-
нии да осигурят необходимата верига 
за доставки. 
Последното десетилетие Метцгер пре-
карва в записване на всяка чута идея, 
която е свързана с правене на пари в 
космоса. “Най-откачената, която съм 
чувал, е да се построи дом за възраст-
ни хора на Луната. Така, когато някой 
пада, няма да си чупи крака, заради 
слабата гравитация”, обяснява той на 
конференцията. “Не ми се струва мно-
го успешна.” Обаче по отношение на 
тези три технологии, той е доста уве-
рен. 
 

Убийствено	приложение	#1:	Астеро-
идно	миниране	за	ракетно	гориво 
Конвенционалните сателити използ-
ват електрически двигатели, след 
като бъдат изстреляни, за да стигнат 
до геостационарната орбита, намира-
ща се на 35 400 километра разстояние 
от планетата. Това пътуване отнема от 
6 до 12 месеца, като през това време 
сателитната компания има разходи, 
но не и приходи. Ето защо създаване-
то на мини върху астероиди в момен-
та е бизнес въпрос, обяснява ученият. 
Така се намира решение за това не-
употребено време, продължава той. 
Идеята е следната: космически кораб 
добива скалист материал от астероид, 
след което извлича водните молеку-
ли, свързани с глинестите минерали 
на скалата. Събраната вода корабът 
доставя до орбитиращо депо, къде-
то тя бива разделена на съставките 
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си кислород и водород, които от своя 
страна се използват за ракетно гори-
во. По-късно космически влекач съби-
ра горивото и “пресреща” изстреля-
ния сателит, за да го зареди с гориво 
и подсили към финалната му орбита. 
Стига само това зареждане да може 
да се направи за по-малко от седмица 
и компанията спестява милиони до-
лари. Метцгер изчислява разходите, 
необходими за построяване на кораб, 
горивно депо и космически влекач, 
както и тези за управлението на съо-
ръженията, като според него “предвид 
параметрите, те ще са доходоносни”. 
По подобен проект работи и Люксем-
бург. Родината на SES, един от най-го-
лемите сателитни оператори в света, 
обяви миналия юни плановете си да 
инвестира 223 милиона щатски дола-
ра за астероидно миниране.  

Убийствено	 приложение	 #2:	
3D-принтирани	космически	антени
На всеки 10,5 месеца човечеството уд-
воява размера на търсените интернет 
данни. Това означава, че само за едно 
десетилетие компаниите няма да мо-
гат да посрещнат нуждите на потре-
бителите и да поставят нови оптич-
ни кабели достатъчно бързо. Някои 
находчиви компании, като например 
SpaceX и OneWeb, планират изстрел-
ването на хиляди малки интернет са-
телити в ниската земна орбита, на 1 
200 километра.
В ниската земна орбита сателитите се 
движат по-бързо, отколкото планети-
те се въртят, като никога не остават 
на едно място за дълго време. Така че 
тези сателити в ниската земна орбита 
ще трябва да предават информация-
та на сателити, които са отзад. Поне-

же хиляди от тези сателити ще рабо-
тят като мрежа, а и защото ще бъдат 
с ограничен капацитет, всички те ще 
трябва да се сменят по едно и също 
време, за да удържат увеличаващата 
се информация. 
“Това може да ни осигури още две де-
сетилетия интернет, но е само вре-
менно решение”, споделя ученият. Той 
си представя, че от астероидите може 
да се добие метална руда, а чрез нея да 
се изградят огромни 3D-принтирани 
космически интернет антени. 
Технологията за 3D-принтиране на 
обекти в космоса вече се създава. 
Калифорнийската компания Made 
In Space, благодарение на договор с 
НАСА за 20 милиона щатски долара и 
в партньорство с Northrop Grumman и 
Oceaneering Space Systems, работи по 
проекта Archinaut за построяване на 
3D-принтер, който ще сглоби огромна 
и сложна структура в космоса до 2018 
г.  
United Launch Alliance (ULA), съв-
местно предприятие между Lockheed 
Martin и Boeing, също подкрепя прило-
жимостта на системите за 3D-принти-
ране, предполагайки че астероидно-
то миниране и базираните в космоса 
производства могат да се реализират 
в рамките на следващите пет години. 
До 2045 г. ULA цели да има 1 000 чове-
ка, които живеят и работят в космоса, 
генерирайки 2,7 трилиона щатски до-
лара годишен приход, казват предста-
вители на компанията. 
3D-принтираната антена би обикаля-
ла Земята в геостационарна орбита на 
около 35 000 км, където обектите се 
движат със скоростта, с която плане-
тата се върти. Всеки интернет сателит 
ще бъде следователно “фиксиран” над 
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една локация на Земята. Ако необхо-
димостта на конкретен град за данни 
се увеличи – например Чикаго, тогава 
сателитите ще могат да бъдат приспо-
собени да разделят излъчването си и 
така да осигурят по-голям капацитет. 
В най-добрия случай антените ще 
работят като част от многостепенна 
система, в която приоритетните зада-
ния ще могат да се разпределят чрез 
оптични кабели и сателити в ниската 
орбита, докато по-малко важните ще 
се обслужват чрез геостационарни са-
телити.
“Пресметнал съм го. Можем да постро-
им система в геостационарната орби-
та, която ще осигурява 40 милиарда 
пъти повече данни от настоящия мо-
мент, което ще посрещне нуждите на 
Земята до края на века”, казва Метц-
гер. Той добавя, че докато правят това, 
компаниите дори ще получават при-
ходи. Интернет е индустрия за трили-
они долари, която се удвоява на всеки 
10,5 месеца. “Ако хванете дори малка 
част от този пазар през следващите 
30 години, можете да спечелите тези 
2,7 трилиона долара, към които United 
Launch Alliance се стреми”, казва той. 

Убийствено	приложение	#3:	Излъч-
ване	на	чиста	енергия	към	Земята
Човечеството има обаче и други про-
блеми с компютрите, освен този с ин-
формацията. До 2040 г. компютрите 
ще използват цялата налична енер-
гия на планетата според доклад на 
Semiconductor Industry Association и 
Semiconductor Research Corporation. 
Ето защо трябва да се търси устойчив 
енергиен източник извън нашата пла-
нета.
През 2012 г. Джон Менкинс (John 

Mankins) получи финансиране от про-
грамата Innovative Advanced Concepts 
на НАСА, за да разработи идеята си 
за орбитален масив от тънки, под-
вижни огледала, които ще излъчват 
соларна енергия към Земята. Мен-
кинс – бивш учен от лабораторията Jet 
Propulsion на НАСА и настоящ прези-
дент на Artemis Innovation Management 
Solutions в Санта Мария, Калифорния 
– предлага частите на този масив да 
се произвеждат на Земята, а след това 
да се изпращат в космоса. Обаче това 
може да струва трилиони долари само 
по себе си, което ще направи проекта 
непривлекателен за инвеститорите. 
Производството на системата в кос-
моса би бил най-добрият икономиче-
ски подход, смята Мецгер. 

“Ако осъществим първото убийствено 
приложение, астероидното миниране 
за ракетно гориво, това ще ни отведе 
до второто убийствено приложение”, 
казва Метцгер. “Ще достигнем нивото, 
на което можем да построим соларна-
та система в космоса, без да изстрел-
ваме нищо.” Дотогава вече ще бръмчи 
и космически икономичен двигател. 
Хората ще имат разнообразие. Повече 
инфраструктура и повече индустрии 
ще могат да се преместят в космоса, 
което от своя страна ще намали необ-
ходимостта да се изпращат припаси в 
орбита. “Евентуално ще имаме завър-
шена верига за снабдяване”, допълва 
той. И колкото повече индустрии има 
в космоса, толкова по-лесно ще е да се 
построи космически кораб, който да 
колонизира Марс. “Много съм опти-
мистичен по отношение на това.”
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Разгледани са три актуални CAD 
програми – Inventor, AutoCAD, 
MathCAD и два съвременни соф-

туера – MITCalc и Lab View, специали-
зирани за проектиране и изследване 
в областта на техниката. Тези ком-
пютърни програми са водещи сред 
многото съществуващи такива. Те са с 
доказани възможности и са се утвър-
дили като лидери при решаването на 
технически проблеми от различно ес-
тество в сферата на промишлеността.

Обхваната е спецификата и са 
анализирани възможностите на спе-
циализираните софтуерни продукти. 
Направена е обосновка за съответния 
избор на дадена CAD система и техни-
чески софтуер. Избраните компютър-
ни програми се характеризират с пре-
цизност на получените резултати. Те 

позволяват да се извърши оптимиза-
ция на изследваните конструкции по 
различни критерии – якостни показа-
тели, кинематични норми, качествени 
характеристики, маса, габарит, това-
роносимост, дълготрайност, себестой-
ност, икономическа ефективност.

Със специализирания софтуер 
са изследвани и решени конкретни 
задачи от авторите в съответните на-
учни области – механика, минна ме-
ханизация, машинознание, машинни 
елементи, механични трансмисии и 
задвижващи системи. Причина за ши-
рокото им приложение се дължи на:  
възможностите, които те притежават; 
асоциативността им с потребителя и 
предоставянето на лиценз или свобо-
ден достъп до тях.

Технологии

Избор и анализ на 
специализиран софтуер за 
изследване на състоянието на 
силово натоварени елементи в 
конструкцията на машините
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Ключови	думи:	актуални CAD систе-
ми, специализиран машиностроите-
лен софтуер, избор на компютърни 
програми за конструиране и проекти-
ране, задачи в областта на механиката, 
CAD и софтуерни програми – Inventor, 
AutoCAD, MathCAD, MITCalc, Lab View

1.	Задачи	на	„Механиката”,	поставе-
ни	при	решаване	на	конкретни	на-
учни	проблеми
 На фиг. 1 са посочени областите 
(направленията) от практиката, в кои-

то попадат основните задачи на наука-
та „Механика” [3]. Поставените за ре-
шаване актуални проблеми се отнасят 
към даденото направление, където се 
разглеждат и изследват според специ-
фиката им. Например, поставените за 
решаване задачи в дисертационния 
труд на тема „Изследване на влияние-
то на огъващите и усукващи трепте-
ния на валове, използвани в тежката 
минна механизация” могат да бъдат 
отнесени, съгласно фиг. 1 едновремен-
но към четири основни направления 
от приложната област на механиката 

Фиг. 1 Основни задачи и области на приложение, които обхваща науката 
„Механика”

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

125Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

– това са направленията 2, 4, 5 и 6 [5]:
 Направление 2: Решава задачи, 
свързани с процесите на силово-ки-
нематичното въздействие между кон-
тактните повърхнини – повърхностно 
налягане, триене, износване, дълго-
трайност на машините, механизмите 
и съставните им елементи.
 Направление 4: Разглежда зада-
чи, свързани с механиката на твърдото 
тяло, якостта на материалите, дефор-
мируемостта на елементите, оптими-
зиране при проектиране на различни 
конструкции.
 Направление 5: Занимава се със 
задачите, свързани с разрушаване-
то на материалите, надеждността на 
конструкциите, статичната и дина-
мична товароносимост, предвиждане-
то на определени физични процеси.
 Направление 6: Обхваща зада-
чите, свързани с умората на матери-
алите, въздействието на цикличните 
натоварвания, големината на въз-
никващите вътрешни напрежения, 
комплексното влияние на изброените 
фактори върху изследвания елемент.
 Отделно конкретиката на по-
ставената тема обхваща макар и час-
тично голяма част от останалите на-
правления, представени на фиг. 1.  
Съответните области от механиката и 
задачите, разглеждани в тях са дадени 
подробно в литературния източник 
[3]. Трябва да се отбележи, че използ-
ваните материали, от които са израбо-
тени детайлите в машините и прило-
жената върху тях термична и химико-
термична обработка са от съществено 
значение за тяхната работоспособност 
и оказват влияние върху резултатите, 
получени при решаването на поставе-
ните задачи, независимо от областта 

и направлението, в което те попадат.
Детайлното разглеждане на по-

ставените технически проблеми поз-
волява систематизиране на резулта-
тите, от които се правят съответните 
изводи и заключения и се вземат ре-
шения за тяхното използване.

Получени резултати при реша-
ването на формулираните задачи по 
изследвания проблем в съответното 
направление са важни за постигането 
на поставените цели. Така например 
по изследваната тема са извършени 
следните дейности за постигането на 
основната цел:

1) Описани са максимална част 
от най-често срещаните механични 
въздействия върху валовете, като те 
са класифицирани според силовите и 
кинематичните натоварвания, пораж-
дащи от своя страна различни видове 
трептения. Установено е, че най-не-
благоприятните натоварвания върху 
работоспособността на валовете са 
динамичните циклични натоварва-
ния, при които е налице сложно на-
прегнато състояние.

2) Разгледани са възникващите 
напрежения в зависимост от силовите 
натоварвания и кинематичните въз-
действия, при което се установи, че 
деформационното състояние на вало-
вете е най-неблагоприятно при дина-
мични циклични натоварвания.
 3) Анализирани са методите за 
якостен анализ, използвани при ораз-
меряване на механични конструкции. 
Универсални се оказват компютър-
ните методи, като най-онагледени и 
удобни за сравнение и анализ на ре-
зултатите са методите с крайни еле-
менти.
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 4) Обхванати са голяма част от 
проблемите, свързани с механичните 
трептения, по които е работено в све-
товен аспект и у нас. Някои от тях са 
подробно изяснени, а по други се ра-
боти. Изследването на такива треп-
тения е сложна задача, която изисква 
ресурс от време, умения и не малко 
средства. Такъв е и подходът, използ-
ван в дисертацията.
 5) Проучени са множество соф-
туерни продукти за решаване на по-
ставените в дисертацията задачи. 
Направена е обосновка и е избран ли-
цензиран CAD софтуер, характеризи-
ращ се с прецизност на получаваните 
резултати.
 6) Направена е класификация 
на основните задачи, решавани в ме-
ханиката, както и на видовете треп-
тения, при което е отразено мястото, 
вида и значението на изследваните в 
дисертацията такива. Установено е, че 
възникващите трептения са сериозен 
проблем, изискващ сериозен подход 
при тяхното изследване.

2.	Обосновка	 за	необходимостта	 от	
избор	 на	 специализиран	 софтуер	
при	 решаване	 на	 сложни	 техниче-
ски	задачи

На база на конкретизирана-
та тема трябва да се отбележи, че на 
практика вибрации възникват при 
всички промишлени машини и транс-
портни средства, върху които има при-
ложено силово-кинематично и удар-
но въздействие. Вибрациите влияят 
негативно върху работните процеси 
и дълготрайността на механичните 
системи. Поради това те представля-
ват интерес за изследване. Такива из-
следвания преди масовото навлизане 

на инженерния софтуер са били силно 
затруднени поради невъзможността 
за числено решение на съставените 
диференциални уравнения. Например 
в [4] е създадена механична система с 
усукващи и огъващи трептения, която 
е доразвита на по-късен етап от авто-
рите на статията (фиг. 2). Механични-
те трептения се възбуждат чрез кине-
матично смущение. Функцията φ=φ(t) 
представлява усукващите трептения. 
Инерционните сили от тежестите 
причиняват огъващи трептения в хо-
ризонталната равнина х-у. Трептения 
във вертикалната равнина х-z са бло-
кирани чрез твърда опора.

x

z
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A

B
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4
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1

b a f

a

2
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Фиг. 2 Механична система за из-
питване циклично натоварени еле-

менти на умора

За усукващите и огъващите 
трептения са съставени две нелиней-
ни диференциални уравнения без да е 
поставена целта за тяхното решаване. 
За изпитвания образец са получени 
експериментални осцилограми на на-
преженията от огъването и усукване-
то. Те обаче не са моделирани, защото 
системата от двете диференциални 
уравнения не е аналитично решена 
поради сложността ѝ. Численото ре-
шаване на задачата може да се извър-
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ши в софтуерна среда с помощта на 
специализирани математични и CAD 
програми. По този начин става въз-
можно да се проектират и изследват 
софтуерно едновременно огъващи и 
усукващи трептения в две равнини х-у 
и у-z. (фиг. 2). За тази цел се изисква 
създаване на 3D CAD модел на трептя-
ща система, който да влезе в следните 
опции: кинематично „развъртане”, ди-
намична симулация, създаване на мре-
жа от крайни елементи, получаване и 
визуализиране 
на трептеливите 
деформационни 
премествания на 
точките на меха-
ничната система, 
както и получа-
ването и визуа-
лизирането на 
локалните на-
прежения. Това 
е възможно само 
чрез използване-
то на съвремен-
на актуална CAD 
система.

3.	Избор	и	анализ	на	специализиран	
софтуер	за	решаване	на	поставени-
те	проблеми
 След продължително проучване 
и анализиране на възможностите на 
специализираните софтуерни програ-
ми, които са оптимални за решаване 
на конкретни проблеми в техническа-
та сфера и след консултация със спе-
циалисти, относно приложението на 
софтуерните програми, вниманието 
беше насочено към използването на 
следния специализиран софтуер (фиг. 
3):

 - Inventor на фирмата Autodesk;
 - MathCAD, развиван от PTC (Pro 
Engineer);
 - Lab View на National Instruments;
 - AutoCAD (AutoCAD Mechanical, 
Mechanical Desktop) – на фирмата 
Autodesk;
 - MITCalc,	както и някои допъл-
нителни (локални) софтуерни про-
грами.

Фиг. 3 Специализиран софтуер, из-
ползван при решаване на научни и 

технически проблеми

Съвременните специализирани 
софтуерни CAD системи позволяват 
проектиране и изпитване във вирту-
ална среда (с помощта на компютър) 
на промишлени и битови изделия, 
създаване на дигитални прототипи и 
определяне на жизнения цикъл на из-
делията [9].

3.1	 Autodesk	 Inventor	 -	 софтуер	 за	
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тримерно	машинно	проектиране
	 Inventor е специализирана в 
машиностроенето CAD система. От-
нася се към раздела на системите от 
среден клас и е водеща в приложната 
си област. Развива се от компанията 
Autodesk (САЩ), която през осемде-
сетте години на двадесети век създа-
ва и най-популярния софтуер за гра-
фично проектиране – AutoCAD. Към 
момента регистрираните потребите-
ли на продукти на Autodesk по света са 
над 11 милиона. В последните години 
Inventor е най-динамично развиваща-
та се CAD система [9; 11; 12].

 

 

Фиг. 4 Autodesk Inventor – софтуер 
за проектиране в областта на ма-

шиностроенето

 В професионалната сфера 
Inventor се използва за моделира-
не, дизайн и проектиране на машин-
ни елементи, механични предавки и 
трансмисии, сглобени единици, възли, 
механизми, машини, съоръжения и 
метални конструкции, при което ста-
ва бързо и прецизно изготвяне и оф-
ормяне на техническата документа-
ция (фиг. 4) [6; 7]. Софтуерната среда 
на системата позволява лесно създа-
ване на дигитални (цифрови) прото-
типи на сложни технически изделия. 
Едновременно с това се симулират 
реалните условия на тяхната работа, с 
което значително се намалява цената 
на произвеждания краен продукт т. е. 
Inventor представлява универсална 
3D CAD система, която обхваща всич-
ки етапи от работата на конструктора 
– от идейния проект, през техническа-
та документация до прогнозиране на 
жизнения цикъл на изделието - PLM–
технологии [9] (фиг. 5).
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Фиг. 5 Тримерно моделиране с 
Autodesk Inventor

Възможностите на Inventor	 се 
използват от всички области на ма-
шиностроенето. Приложение намира 
в:

	 Тежкото	 машинострое-
не – при проектиране на различни 
силови задвижвания, трансмисии 
и механични предавки, при сложни 
якостни анализи на експлоатира-
ните машини, при проектиране на 
поточни линии, конвейери, цехове и 
заводи (фиг. 6) [5].

 
 

Фиг. 6 Силови и динамични симула-
ции с Autodesk Inventor

	 леката	 промишленост,	

транспортната	 техника и	 в	 заво-
дите	за	битова	техника, където се 
използват високопроизводителни-
те инструменти и модулите на соф-
туера за проектиране, естетическо 
оформление (дизайн), симулации, 
анимации и получаване на реалис-
тични изображения (фиг. 6).
	 изграждането	 на	 метал-

ни	 конструкции	 (ферми), където 
се използва специализираният мо-
дул за конструиране и пресмятане 
на рамкови конструкции, изградени 
от стандартни и потребителски про-
фили (фиг. 7).
	 проектирането	 на	 тръ-

бопроводните	системи	и	при	ока-
беляването на обектите – Inventor 
притежава инструментариум за	
проектиране на тръбопроводна ар-
матура	 (фланци, кранове, фитинги, 
уплътнения, скрепитилни и фикси-
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ращи елементи) и електрическо 
окабеляване (фиг. 7).
	 конструирането	и	анали-

за	на шприц	форми за изделия от 
полимери в различни разновидно-
сти (фиг. 7 и фиг. 15).

 

Фиг. 7 Проектиране на рамкови 
конструкции и матрични форми с 

Autodesk Inventor

Inventor е асоциативен, удобен 
и лесен за изучаване. Съдържа голяма 
библиотека от стандартни елемен-
ти и мощен генератор за механични 
предавки. Притежава добра модел-
на параметричност, което позволя-
ва всяка една част от модела да бъде 
управлявана чрез различен параме-
тър (фиг. 8 и фиг. 9): линейни, ъглови 
и диаметрални размери; брой скре-
пителни елементи (болтове, шайби, 
гайки);  брой ребра или повтарящи се 
елементи; стойност на силите и мо-

ментите, които натоварват или зад-
вижват модела, като всеки един па-
раметър може да бъде управляван от 
таблица, където му се задава стойност 
или определена математична зависи-
мост от друг параметър.

 

 

Фиг. 8 Параметрично моделиране и 
документиране с Autodesk Inventor
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Inventor позволява точно и бър-
зо генериране на механични трансми-
сии, окомплектовани със стандартни 
машинни, което му дава най-голямо-
то предимство пред всички останали 
CAD системи [1; 6; 7; 11; 12]. Генери-
раните 3D CAD модели могат да бъдат 
оптимизирани автоматично и то с го-
ляма лекота (фиг. 9).

 

 

Фиг. 9 Автоматизирано генерира-
не на  съединения и механични пре-

давки с Inventor

	 Използваният	от	Inventor	DWG	
формат	 е на практика най-разпрос-
транения софтуерен чертожен фор-
мат. Техническата документация ге-
нерирана от Inventor по този начин 
може да бъде прочетена и използвана 
от всеки един софтуер отварящ DWG	
файлове (фиг. 10).

 

Фиг. 10 Чертожен софтуерен фор-
мат разширение dwg, използван 

от Autodesk Inventor

	 При	 генерирането	 и	 анализа	
на	метални	рамкови	конструкции се 
използват както стандартни (по ISO, 
DIN, GOST, ANSI и др.), така и потреби-
телски профили, които могат да бъдат 
механично сглобени или заварени, на 
които се поставят при необходимост 
опори, натоварващи сили и моменти-
те, в резултат на което се проверява 
якостно цялата конструкция – екви-
валентни напрежения, вътрешните 
честоти, максимални деформации и т. 
н. (фиг. 7 и фиг. 11). За удобство сис-
темата позволява извеждане на полу-
чените резултати в подробен репорт, 
който се прикрепва към техническата 
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документация.

 

Фиг. 11 Проектиране на метални 
конструкции с Autodesk Inventor

 
Тръбопроводи	 и	 окабеляване – с 
този модул в Inventor лесно се генери-
рат различни по вид, форма и размери 
тръбопроводи и кабелни инсталации 
(фиг. 12). За генерирането на опрово-
дяваното трасе е достатъчно да се по-
сочват водещи точки, през които то 
ще минава. В библиотеката на Inventor 
има богат набор от конектори, обув-
ки и накрайници. За завършване на 
тръбната система се добавят необхо-
димите кранове, муфи, тетки, колена 
и други характерни елементи.

 

Фиг. 12 Проектиране на тръбни 
и електроинсталации с Autodesk 

Inventor

	 Якостен	и	динамичен	анализ	в	
Inventor	– прилага се за изчисляване 
и оптимизиране на детайли, сглобени 
единици и механични конструкции 
(фиг. 13).
  Динамичната	 симулация	 в	
Inventor притежава интегрирани 
функции за симулиране на движения-
та и натоварванията и анализ на напре-
женията и деформациите, чрез които 
се установява функционалността в 
реални условия на проектираното из-
делие. Резултатите от динамичната 
симулация се използват за интегри-
ран анализ по МКЕ, за установяване 
на опасното сечение и предвиждане 
на максималните напрежения и от-
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клонения при най-неблагоприятното 
натоварване [5]. В специализирания 
модул са заложени крайните елемен-
ти на ANSYS. Всеки детайл или сглобе-
на единица, проектирани в Inventor, 
се вкарват директно в средата на този 
модул, като се запазва възможността 
за редакция по всяко време. Допълни-
телна опция към модула представля-
ва възможността за оптимизационно 
пресмятане, т. е. за подбор на опти-
мална дебелина на материала.

 

 

Фиг. 13 Якостен и динамичен 
анализ, извършван от Autodesk 

Inventor
 
Детайли	 от	 листов	 материал	 –	
Inventor	позволява да се проектират 
както прости, така и сложни детай-
ли, които съдържат различни прехо-
ди, сгъвки, отвори, избушвания и т. 
н. (фиг. 14). Модела се проектира три-
мерно в реално положение като от 
него се получава директно разгъвка-
та, която може да бъде оразмерена в 
чертожен файл с разширение dwg или 
dxf.
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Фиг. 2.14 Проектиране на детайли 
и разгъвки от листов материал  с 

Autodesk Inventor

	 Autodesk	 Inventor притежава 
изключителна продуктивност при 
проектиране на различни по вид фор-
ма и сложност пластмасови	изделия 
и инструментите за тяхното производ-
ство – шприц форми (поансон, матри-
ца и всички допълнителни системи за 
правилното им функциониране) (фиг. 
15). Autodesk	 Inventor има вграде-
на богата библиотека със специфич-
ни компоненти, изграждащи шприц 
формите, при които може да се извър-
ши анализ на запълване, проверка за 
всмукнатини и други.

  

  

Фиг.	15	Проектиране	с	Inventor	на	
детайли	от	полимери	и	производ-

ствени	шприцформи
	 Техническа	 документация	 –	

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

135Българска наукаМай 2017

С подкрепата на:

Inventor позволява директно извли-
чане от модела на всички необходими 
проекции - изгледи, разрези, сечения. 
Пълно, лесно и бързо оразмеряване 
със задаване на необходимите откло-
нения от размери и форма, грапавост, 
текстова и таблична информация и др. 
при използване на готови стандартни 
формати или създадени допълнител-
но потребителски чертожни формати 
(фиг. 16).

Фиг. 16 Изготвяне на конструк-
торска документация с Autodesk 

Inventor

Inventor	 поддържа различ-
ни файлови формати като: ipt,	 iam,	
dwg,	dwf,	 ipn,	step,	stp,	 iges,	sat,	как-
то и формати на Solid Works, NX, Pro 
Engineer, Catiа и други.
	 Autodesk	Inventor	Fusion – поз-
волява създаване, отваряне и реда-
ктиране на всякакви видове тримерни 
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детайли и сглобени единици, без зна-
чение от файловият формат в който 
за били записани (фиг. 17). С Inventor	
Fusion може директно да се моделира 
и изменя разглеждания твърдотелен 
обект.

  

 
Фиг. 17 Дигитално проектиране с 

Autodesk Inventor Fusion

3.2	Специализиран	софтуер	за	мате-
матично	и	CAD	пресмятане	MathCAD

MathCAD	 -	 популярен програ-
мен продукт, който се използва в об-
ластта на математиката и машинно-
то проектиране [2] Той е асоцииран 
с някои CAD системи и позволява на 
сложни повърхнини, математично оп-
исани и графично визуализирани да 
се трансформират в твърдотелни CAD 
модели. Наименование MathCAD е об-
разувано от думата МАТЕМАТИКА и 
израза CAD, което е разяснено на фиг. 

18:

Фиг. 18 Структура на Math CAD

В програмната среда на 
MathCAD, математическите умения се 
прилагат изцяло софтуерно. Предста-
вят се условия работа с т. н. „компю-
търна математика“, програмируема 
на достъпен софтуерен език за всички 
ползватели, независимо от нивото на 
владеене на продукта - ниско, средно 
или високо.
 С MathCAD се решават матема-
тични задачи с различна сложност 
като получените резултати могат да 
бъдат оформени в удобен за ползване 
вид и да се представят на високо про-
фесионално ниво.

MathCAD в голяма степен е об-
вързан с CAD проектирането. CAD про-
ектирането намира приложение във 
всички области на техниката.
 ПРОЕКТИРАНЕТО обхваща ин-
женерните дейности по:

- якостно и кинематично 
изчисляване;

- геометрично оразмерява-
не;

- CAD моделиране;
- конструктивно докумен-
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тиране;
- симулация на натоварва-

нията, задвижванията и дефор-
мациите;

- оптимизация на проекти-
раното изделие.

 MathCAD е компютърно мате-
матично ориентирана универсална 
система, с помощта на която се авто-
матизират решенията на различни 
математични задачи в областта на на-
уката, техниката и образованието [2].
 MathCAD се използва успешно 
за изготвяне на статии, книги, дисер-
тации, дипломни и курсови проекти 
като съчетава качеството и разноо-
бразието на текстовото оформление 
с лесното осъществяване на набора от 
сложни математични формули, изис-
кващи графично представяне на из-
числителните резултати (фиг. 19).
 Успешната работа с вградените 
библиотеки и пакетни разширения 
осигуряват професионален стил на 
работа на MathCAD във всяка научна 
и професионална област.

Фиг. 19 Изчисление в програмната 
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среда на MathCAD
3.3	 Софтуер	 за	 измерване	 и	 визуа-
лизация	 на	 различни	 динамични	
величини	LabVIEW

LabVIEW	 представлява	 мощен 
програмен продукт, който се разви-
ва и поддържа от фирмата National 
Instruments (гр. Остин - Тексас, САЩ). 
Този специализиран софтуер е све-
товен лидер в областта на контрол-
но-измервателните системи (вирту-
ални инструменти; тестове; измерва-
телни системи; контролни приложе-
ния и др.).

LabVIEW намира приложение в 
различни сфери на индустрията: при 
автоматизирани производствени ли-
нии; тестери на електронни изделия; 
системи за качествен контрол; систе-
ми за мониторинг и контрол на техно-
логични процеси и др. [13].  Съкрате-
ното наименование на LabVIEW е об-
разувано от думите:
Laboratory – Virtual – Instrumentation – 

Engineering – Workbench (фиг. 20).

LabView
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Фиг. 20 Съставност на средата 
LabView

 Програмната среда на специали-
зирания софтуер LabVIEW	 разпола-
га	с многобройни и удобни за работа 
библиотеки и виртуални инструмен-
ти (ВИ). Тяхното използване позволя-
ва да се извърши бързо изследване и 
прогнозиране на различни физични 
явления и физико-механични проце-
си.

Фиг. 21 Диаграми, получени с LabVIEW от 
измервания на виртуални установки
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 LabVIEW използва програмния 
език G, което позволява работата на 
програмата да започне, когато всички 
входни данни за даден модул са налич-
ни. Модулите, използвани в LabVIEW 
са графични икони, свързани с ли-
нии, през които преминават данните. 
Получените диаграми се събират на 
един екран, което позволява по-ефи-
касно използване на пропускателния 
капацитет на човешкото зрение (фиг. 
21).
 Програмите и подпрограмите, 
използвани в LabVIEW са известни 
като виртуални инструменти (ВИ). 
Всеки ВИ има два компонента – „БЛО-
КОВА ДИАГРАМА” и „ПРЕДЕН ПАНЕЛ”. 
Използваните върху предния панел 
„контроли” и „индикатори” позволя-
ват на оператора да въвежда и полу-
чава „данни от работещия виртуален 
инструмент” (фиг. 22 и фиг. 23).

 

Фиг. 22 „Преден панел” на дисплея 
на LabVIEW с обособени: Контроли–

входове и Индикатори – изходи

 

Фиг. 23 „Блокова диаграма”, която 
съпътства „Предния панел”

 В LabVIEW потребителските ин-
терфейси („Преден панел”) изпълня-
ват две функции (фиг. 24):
 1) на виртуален	 инструмент, 
който може да се стартира като про-
грама, при който предния панел играе 
ролята на потребителски интерфейс;
 2) на модули в блокова диагра-
ма, при които елементите на предни-
ят панел играят ролята на входове и 
изходи за модула.
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 а) Интерактивни ВИ (Express 
VIs)      б) Модулни ВИ (Стандартни 
ВИ)

 

    в) Контроли („Преден па-
нел”)          г) Функции („Блокова 
диаграма)

Фиг. 24 Функции, изпълнявани от 
„Предния панел” – потребителския 

интерфейс на програмата 
LabVIEW

По този начин ВИ могат лесно да се 
тестват като малки програми, преди 
да бъдат вградени като подфункция в 
голямото приложение (фиг. 25).

  

Фиг. 25 Потребителски интерфейс 
на LabVIEW

Графичният подход на системата поз-
волява не-програмисти да констру-
ират неголеми програми като просто 
влачат и пускат виртуалните образи 
на лабораторни инструменти, с които 
вече са свикнали. Графичното програ-
миране заедно с включените примери 
и документация прави възможна бър-
зата изработка на малки програми 
(фиг. 26).
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Фиг. 26 Графичен изход при 
програмиране с LabVIEW

 Основното	 предимство на 
LabVIEW пред аналогичните софтуер-
ни програми е богатата поддръжка на 
инструменталната техника, към коя-
то се отнасят графичните	 модули, 
спестяващи много време и усилия.
 Недостатък на LabVIEW е съ-
ществуването на 
предпоставки за 
„състезание” на 
сигналите/резул-
татите. Също така 
п о с л е д о в а т е л -
ността на изпъл-
нение е по-трудно 
да бъде обхвана-
та и обмислена за 
разлика от тради-
ционните последо-
вателно-изпълня-
ващи езици като C, 
Visual Basic и дру-
ги.
 В резюме - софтуерната про-
грамна система LabVIEW представля-
ва графична среда за разработване на 
приложения за: тестване;	измерване	
и;	контрол	на	процеси.
 Графичният подход на система-

та позволява на инженери, които не са 
програмисти, да създават свои прило-
жения без да имат познания по други 
програмни езици (фиг. 27).
 Софтуерната среда на LabVIEW 
може да се интегрира с различни хар-
дуерни платформи - устройства за 
събиране на данни, промишлени кон-
тролери (PLC), системи за машинно 
зрение, контролери за управление на 
двигатели, лабораторни измервател-
ни уреди, което и дава голямо пре-
димство и практично приложение.

Фиг.	27	Приложение	на	софтуерна-
та	програма	LabView
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3.4	AutoCAD
AutoCAD е специализирана соф-

туерна CAD система, която е световен 
лидер в областта на двумерното про-
ектиране. Тя е най-разпространената 
и унифицирана CAD система, използ-
вана при изготвянето на конструктор-
ски документации [7]. Позволява бър-
зо и лесно документиране, при ниво 
на контрол гарантиращо професиона-
лен вид. В по-новите версии AutoCAD	
притежава инструменти за тримерно 
моделиране, които позволяват създа-
ване на плътни тела (Solid modeling) 
[10].

AutoCAD генерира документа-
ция във файлови формати с разшире-
ние dwg,	dxf,	dwf и dws, които се из-
ползват (четат и транслират) от поч-
ти всички CAD системи.
 Традиционно AutoCAD се из-
ползва за изготвяне на конструктор-
ска документация, изчертаване, ораз-
меряване и визуализиране на компо-
нентите на разработени технически 
обекти, на конструктивни схеми и 
схеми при създаване на механо-мате-
матични модели, за документиране на 
сглобени единици (фиг. 28).

Ï ðèëî æåí èå í à AutoCAD â äèñåðòàöèî í í èÿ òðóä
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Фиг. 28 Приложение на AutoCAD в 
дисертационния труд

AutoCAD	 Mechanical позволява 
интелигентно 2D проектиране и из-
готвяне за кратко време на стандарт-
на машиностроителна документация. 
Системата включва многобройни ге-
ометрични специфични улеснения 
при конструктивното документиране. 
В софтуерния продукт се съдържат 
библиотеки с над 1 000 000 стандарт-
ни елемента. Подържат се утвърдени 
международни стандарти - ANSI, BSI, 
CSN, DIN, GB, ISO, включително и ГОСТ 
като позволява да се създаде и собст-
вен стандарт.

Оразмеряването в чертежите 
отнема до 50% от общото време за до-
кументирането на проекта. В AutoCAD 
Mechanical тези проценти се свеж-
дат под 15%. Това се дължи както на 
големия брой стандартни елементи, 
така и на специализираните команди 
за оразмеряване, подреждане и реда-
ктиране на размерите в групи. Раз-
мерните означения автоматично се 
настройват един спрямо друг. Данни-
те от спецификациите могат да бъдат 
обменяни с ERP системи. Предимство 
в AutoCAD Mechanical са подобрени-
те генератори на машинни детайли и 
стандартизирани елементи. Тези ин-
струменти дават голяма продуктив-
ност като за кратко време, с лекота се 
постига цялостно завършване на кон-
струирани изделия с преобладаващи, 
включени в тях стандартизирани из-
делия. Тези инструменти представля-
ват изключително удобно средство за 
бързо и точно създаване на 2D валове, 
зъбни колела, гърбици, пружини, ве-
рижни и ремъчни предавки и други. 
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Оформянето на монтажните и работ-
ните чертежи е максимално улеснено. 
Проекциите се получават автоматич-
но от основния изглед, като се указва 
само посоката и мястото на тяхното 
разположение.

В AutoCAD Mechanical са вгра-
дени алгоритмични генератори за 
якостно пресмятане и оразмеряване 
на детайли, сглобени единици и меха-
нични предавки. Системата подържа 
напълно асоциативен двустранен об-
мен на данни с Autodesk Inventor. Това 
позволява да се ползват цели чертежи 
или отделни проекции, направени с 
AutoCAD Mechanical, за да се стартира 
създаването на тримерен (3D) модел 

в Inventor. Едновременно с това систе-
мата дава възможност за бързо и лес-
но документиране на изображенията 
на 3D модел от Inventor директно в 
AutoCAD Mechanical.
3.5	 Възможности	 на	 софтуерната	
програма	MITCalc	при	решаване	на	
практични	и	научни	задачи
	 MITCalc е специализирана соф-
туерна програма, която се използва за 
якостно изчисляване и геометрично 
оразмеряване в областта на – механи-
ката, съпротивлението на материали-
те и машинните елементи [8].
 С нея се извършва подробно и 
лесно изчисляване на статично, ки-
нематично и динамично натоварени 

Фиг. 29 Модули за проектиране в MITCalc
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конструкции на стандартни и нестан-
дартни елементи и механични пре-
давки, които са с различна геометрич-
на (фиг. 29 – 32).

Специализираният софтуер 
MITCalc позволява: якостно пресмя-
тане; геометрично оразмеряване; 
проверка за отклонения от допустими 
напрежения; коефициенти на сигур-
ност; динамични коефициенти; гео-
метрични показатели; съвместимост 
между натоварване-геометрия-кине-
матични и силови параметри и др.

 След аналитичните софтуерни 
пресмятания, програмата дава въз-
можност за автоматизирано графич-
но изчертаване на изображенията на 
проектираните елементи или сглобе-
ни единици, както и за генериране на 
3D	CAD моделите в CAD системите от 
всички класове, към които се отнасят 

- AutoCAD,	 Inventor,	Solid	Edge,	Solid	
Works,	CATIA,	NX	и др.

Фиг. 30 Пресмятане на машинни 
елементи с MITCalc

 Методиките, по които се из-
вършват пресмятанията в MITCalc, 
както и стандартните елементи, про-
фили и материали са базирани на 
най-разпространените в света маши-
ностроителни стандарти: ISO; DIN; 
EN; ANSI; GOST; CSN; BS; JIS.
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Фиг. 31 Оразмеряване на механич-
ни съединения

Използването на специализиран 
софтуер изисква умения за работа с 
компютърните програми, за което е 
необходимо ресурс от време за тяхно-
то усвояване и съвместим с тях мощен 
хардуер.

Владеенето на CAD системите 
улеснява работата на инженера като 
едновременно с това се постигат бър-
зи и качествени резултати.

Прилагането на получените ре-
зултати в практиката е важна и отго-
ворна задача с отговорности и бъде-
щи последствия както за „производи-

теля”, така и за „ползвателя”.
Използването на специализи-

рания софтуер изисква задълбочени 
аналитични познания и добра теоре-
тична подготовка в научната техниче-
ска сфера.

Огромно предимство на специа-
лизираните CAD програми се състои 
във възможността за бързо и многова-
риантно оптимизиране на проектира-
ните изделия по различни критерии.

 Извършен е задълбочен анализ 
на най-често използваните специа-
лизирани технически и CAD софту-
ерни продукти. Изложени са техните 
възможности и предимства. От тях би 
трябвало да се възползва всеки спе-
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циалист в техническата област. Извър-
шеният по тях обзор би бил полезен за 
студенти с техническа насоченост. Ин-
формацията може да се ползва в учеб-
ния процес и от хора начинаещи или 
ползващи специализиран CAD софту-
ер.  
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Показатели за ефективност, изве-
дени при практическото приложе-
ние на електронния мониторинг на 
първите 180 правонарушители в 
България

Електронният мониторинг е ак-
туална тема в България, особе-
но година след приключване на 

Проекта за въвеждането му, финан-
сиран от Норвежкия финансов меха-
низъм. Въпреки все още недостатъч-
ната нормативна регламентираност 
и в европейското, и в националното 
законодателство и някои трудности 
при въвеждането и прилагането на 
електронна система за наблюдение, 
тя се счита за икономически изгодна 
и далеч по-ефективна от физически-
те методи за контрол върху правона-
рушителите. С цел да могат да се оце-
нят реалните ползи от прилагането 
на електронно наблюдение трябва да 
се изведат специфични и общи крите-
рии за оценка на ефективността. 
Изследванията върху поведението на 
осъдени лица след изтърпяване на 

присъдите се правят отдавна в Бъл-
гария, но за извеждане на обектив-
ни изводи относно ефективността на 
наказанията, е необходимо по-дълго 
време за мониторинг на постпенитен-
циарния период. 
Според експертите в бранша един-
ственият критерий за оценка на ефек-
тивността на наказателната система е 
сериозността на промяната в поведе-
нието на обекта на въздействие. До-
сега най-често за такъв критерий се е 
използвал възрвращаемостта в места-
та за лишаване от свобода или броят 
на лицата, извършили нови престъ-
пления след освобождаването. За това 
обаче е необходим поне 3-годишен пе-
риод, тъй като при рецидив е нужно 
технологично време едно престъпле-
ние да бъде разкрито и извършителят 
осъден. 
Електронният мониторинг е прила-
ган твърде кратко време в България, 
но въпреки това могат да се изведат 
някои специфични критерии за ефек-
тивност, свързани с технологията 
и проверени в практиката, както и 

Военно дело
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общи показатели за корективно въз-
действие, което пък е присъщо на на-
казателните мерки и целта на прила-
гането им. 
Първият, може би базов, показател за 
оценка на електронното наблюдение, 
върху който трябва да се надграждат 
всички останали, е:
>	 Съответствие	 на	 национална-
та	законова	регламентация	на	елек-
тронния	мониторинг	с	европейски-
те	препоръки	и	стандарти.
Лошите условия и пренаселеност в 
местата за лишаване от свобода са ос-
новна причина от страната ни, като 
член на Европейския съюз, да се из-
исква въвеждането на алтернативни 
мерки и по-хуманни методи за коре-
ктивно въздействие върху извърши-
тели на престъпления. В тази връзка 
съответствието на законодателство-
то, определящо условията и реда за 
прилагане на електронно наблюде-
ние, с европейските изисквания е ос-
нова, върху която трябва да се изгра-
ди тази система. 
Може да се каже, че българската нор-
мативна уредба по отношение на елек-
тронния мониторинг съответства на 
европейските препоръки и стандарти, 
като има нужда още малко да се дора-
боти и прецизира на базата на практи-
ческия опит, придобит след Проекта 
за въвеждане на ЕМ в България. 
Следващ по важност фактор, свързан 
с прякото техническо изпълнение на 
електронния мониторинг, е:
>	 Надеждност	 на	 технологията	
за	електронно	наблюдение
Надеждността на технологията е свър-
зана с техническите характеристики и 
функционалности. „Надеждност“ в на-
стоящия контекст ще съдържа в себе 

си две неща:
1.1. Способността да упражнява 100 
% контрол върху спазването на на-
ложени ограничения на осъдени лица 
-  неповлияване на функционалности-
те от временно спиране на тока или 
загуба на комуникация, коректно ре-
гистриране на всякакви нарушения 
на режима, своевременно съобщаване 
за всякакви събития или статуси на 
устройствата от значение за наблюде-
нието, липса на фалшиви сигнали за 
нарушения или събития. 
1.2. Устойчивост на вмешателства 
и повреди – устойчивост и защити сре-
щу преодоляване с цел избягване на 
контрола. 
Електронните гривни са водо, прахо 
и удароустойчиви, което гарантира 
нормалното им функциониране при 
извършване на естествените еже-
дневни човешки дейности. Разбира 
се, те могат да бъдат скъсани, което е 
с цел безопасност, в случай, че поради 
травма, например, се наложи спешно 
отстраняване на гривната. Но тогава 
гривната има няколко защити и функ-
ции, за да съобщи, че нещо се е случи-
ло с нея. Стационарното устройство 
също има вградени защити срещу от-
варяне, преместване и вмешателство, 
както и е направено с вандалоустой-
чив корпус. Всички комуникационни 
сигнали между устройствата и от тях 
към сървъра, към който се насочват, 
са криптирани, за да се избегне симу-
лация. 
Може да се каже, че електронните 
гривни за наблюдение са усъвършен-
ствани през всички години на експло-
атация чрез помощта на осъдените 
лица, които са проявявали огромна 
изобретателност, за да ги преодолеят. 
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Материалът, от който са направени 
устройствата, е достатъчно мек, за да 
остават следи по него и да доказват 
опити за вмешателство, дори да не 
се е стигнало до съществено увреж-
дане. Понястоящем гривните са кон-
струирани по начин, който разполага 
с противодействие на всички предви-
дими варианти за вмешателство. 
Комбинирани със свойството да под-
държат функционалностите си почти 
при всякакви обстоятелства и да не 
допускат грешки при отчитане при-
съствието/отсъствието на наруши-
телите от периметъра, електронните 
гривни са оценени като най-ефекти-
вен начин за контрол върху поведе-
нието на осъдени лица. 
Към момента за условията в България, 
единственото, което може да повлияе 
частично върху 100 – процентовата 
ефективност на технологията, това е 
продължителната загуба на електро-
захранване – за повече от 48 часа, загу-
бата на комуникация през мобилния 
оператор и радиосянка в обитавания 
имот. В първия случай до 48 часа ус-
тройството работи напълно  нормално 
и не губи нищо от свойствата си, а във 
втория случай и гривната, и централа-
та буферират генерираните сигнали и 
ги предават накуп към Мониторинг 
центъра, след като комуникацията се 
възстанови. Радиосянка може да се 
получи, ако например,  ограничител-
ният периметър включва голям двор, 
който има по-ниски площадки спря-
мо къщата, където е позиционирано 
стационарното устройство.  Но това са 
допълнителни фактори, които са на-
лични рядко и трябва да се оценяват 
на микро локално ниво, т.е. за всеки 
конкретен случай. Колкото и рядко 

да ги има и колкото и малко да е вли-
янието им върху технологията, при 
изчисляване коефициента на ефек-
тивност, тези фактори трябва да се от-
четат и да се заложи с колко процента 
намаляват степента на пълен контрол 
върху изпълнение на наказанието. 
Освен технологията, в процеса на 
електронно наблюдение съществено 
значение оказва и човешкият фактор, 
т.е. психологическото възприятие и 
съответната реакция на наблюдава-
ните лица на наложеното наказание. 
Това е свързано до голяма степен с 
усещането на заслуженост или неза-
служеност на наказанието спрямо из-
вършеното правонарушение. 
Липсата на вина за извършеното 
престъпление, чувството за незаслу-
женост на наказанието и усещането за 
несправедливост от принуждаването 
да спазват наложени ограничения оп-
ределят степента на кооперативност 
или съпротива по време на електрон-
ното наблюдение от страна на осъде-
ните лица. Оттук можем да изведем и 
следващия определящ ефективността 
фактор:
>	 Степента	 на	 съпротива	 на	 на-
ложените	ограничения.
„Съпротивата“ в контекста на насто-
ящата статия ще изразява умишлено-
то или пренебрежително нарушаване 
на наложените наказателни ограни-
чения в свободното придвижване или 
други мерки. Тя се изразява в закъс-
нения за вечерния час, напускане на 
периметъра по време на ограничи-
телния час, тотално игнориране на 
ограничителния режим, увреждане на 
електронната гривна или стационар-
ното устройство, и др.  
Спазването на ограничителен режим 
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изисква усилие на волята и психоло-
гическа настройка за определен пери-
од от време. Недопускането на откло-
нения от наложените ограничения 
предполага фокусиране, съсредоточа-
ване на вниманието“ върху целта на 
това наказание, а именно изтърпява-
нето на наказанието без нарушения 
и продължаване след това с живот на 
„на чисто“ и пълен набор от човешки 
права, присъщ на свободните хора.  
„Умението1  да се съсредоточава вни-
манието е пряко свързано и зависи от 
силата на волята, която има изключи-
телно значение за успеха на това, за 
което се полага усилието. Потвърж-
дение за това се получава в едно про-
учване, което проследява съдбата на 
1037 деца, родени в една и съща годи-
на в новозеландския град Дънидин. 
В продължение на няколко години 
децата били подлагани на поредица 
от структурирани тестове за силата 
на волята, включително известния 
„бонбонен тест“ на психолога Уолтър 
Мишел, в който децата трябвало да 
изберат дали да изядат един бонбон 
веднага, или да получат два, ако из-
чакат 15 мнути. Около една трета от 
децата предпочели да изядат бонбона 
веднага, около една трета решили да 
изчакат малко по-дълго, а една трета 
успели да устискат очакваните 15 ми-
нути. 
Когато децата от проучването в Дъ-
нидин били вече на трийсет и повече 
години, учените проследяват съдбата 
им. Онези, които имали достатъчно 
силен когнитивен контрол да устоят 
на бонбона най-дълго, били без кри-
1 Сп. „Мениджър“, бр. 9/2015, статия 
„Фокусирай това“, стр. 52-53, автор Даниъл 
Голман

минални прояви, значително по-здра-
ви и по-богати в сравнение с онези, 
които не били способни да се въздър-
жат.“ 
Резултатите от описания бонбонен 
тест с децата са приложими аналогич-
но и към разглежданите в настояща-
та разработка правонарушители. Ако 
упражнят волята си да издържат мак-
симално допустимите 6-месеца без 
нарушения на контролирания с елек-
тронно наблюдение ограничителен 
режим, след това или стават свобод-
ни хора, или ограничителният режим 
олеква поради липсата на електронни 
средства за контрол. Ако успеят след 
това да упражнят волята си и да не 
се връщат към престъпно поведение, 
дори да е изкушаващо заради някои 
временни облаги, ще могат да се рад-
ват дълго на свободен, спокоен и пъл-
ноценен живот.
За съпротивата по време на електрон-
но наблюдение допринася и темпера-
мента, както и емоционалността на 
наблюдаваните лица.
„При изследване с Минесотския мно-
гофакторен личностен въпросник 
(MMPI) e установено, че извършите-
лите на особено тежки престъпления 
показват резултати, които са индика-
тори за семейни проблеми и сензитив-
ност към самите себе си. Друго изслед-
ване докладва за значително високи 
оценки по скали „екстравертност” и 
„невротизъм” при рецидивисти, кои-
то не са извършили убийство, дока-
то при убийците най-високи са стой-
ностите по скала „психотизъм”. Също 
така, има данни за това, че проявите 
на крайни форми на насилие, включи-
телно убийство, се срещат при хора, 
при които се забелязват признаци за 
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гранично разстройство – неустойчиви 
личностни отношения, емоционална 
нестабилност, гневливост и импул-
сивност. (Фернхем, Хейвен, 2001).” 2  
От гореизложените резултати може да 
се направи допускането, че ако извър-
шените тежки престъпления, които 
не са стечение на лоши обстоятелства, 
а последица от личностно разстрой-
ство, най-вероятно поведението по 
време на евентуално наказание ще 
бъде некооперативно и корективното 
въздействие на наказателните мерки 
би било минимално. 
Съпротивата има разнообразни про-
явления. При някои се изразява плахо, 
с малки нарушения - тестово пробване 
с малки закъснения или кратко напус-
кане на периметъра дали технология-
та работи прецизно. При други нару-
шенията са чести и за по-дълго време, 
като израз на пренебрежение на на-
казателно изпълнителната система. 
Обикновено тази категория прави и 
най-много вмешателства в устрой-
ствата, т.е. най-често при тях се на-
рушава целостта на  гривните. Трета 
категория правонарушители са тези, 
които нямат нито едно закъснение 
и са изключително прецизни в спаз-
ването на ограниченията си, но пък 
гривните им се „късат” без никаква 
намеса от тяхна страна, поне според 
твърденията на осъдените. На някои 
от третата група правонарушители с 
гривните им се случват „инциденти” 
по няколко пъти по време на елек-
тронното наблюдение.
Степента на съпротивата на елек-
тронното наблюдение и ограничител-
2  Стойчев, Неделчо, „Психологично 
профилиране на извършители на убийство”, 
2005 г., София, стр. 14-15

ния режим е правопропорционална на 
степента на корективно въздействие, 
т.е. колкото по-голяма е съпротивата, 
толкова по-малка е степента на коре-
ктивно въздействие върху поведение-
то на осъденото лице. За съжаление 
обаче, не може да се каже обратното – 
ако степента на съпротива я няма или 
липсва такава, това не означава, че 
имаме висока степен на корективно 
въздействие. От казаното дотук става 
ясно, че степента на съпротива се явя-
ва  ключов фактор и инструмент за 
измерване на ефективността на елек-
тронното наблюдение. 
Оттук се извежда и следващия фактор 
за измерване на електронното наблю-
дение, което е едновременно и една от 
двете му основни цели:
>	 Степен	 на	 корективно	 въз-
действие.
За разлика от степента на съпротива, 
която се измерва по време на елек-
тронното наблюдение, степента на 
корективно въздействие реално може 
да се измери известен период от време 
след приключване на електронното 
наблюдение и се изразява в липсата 
на рецидив на престъпно поведение. 
Този период може да продължи от ня-
колко месеца до няколко години, но 
към момента няма институция, която 
целенасочено да проследява и да пра-
ви статистика какво се случва с пра-
вонарушителите след изтърпяване на 
наказанието. Обикновено, при реци-
див те отново се връщат в Пробация-
та или в затвора, поради което става 
ясно, че лицето е продължило да се за-
нимава със същата или друга престъп-
на дейност. Ако това не се случи обаче, 
няма гаранция, че правонарушителят 
е коригирал начина си на живот, може 
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просто да не са го хванали до дадения 
момент. 
Според проведени изследвания3  
по-импулсивните правонарушите-
ли, с дефицити в самоконтрола и с 
по-ситуационен тип на поведениене 
„не се определят като престъпници и 
не разглеждат собствените си деви-
антни действия като престъпление” 
(В.Фокс,1980, 261). Те разбират, че по-
ведението им е морално укоримо и са 
склонни да търпят критика и упреци, 
но въпреки това не възприемат нега-
тивните си постъпки като престъпле-
ние. От гледна точка на ресоциали-
зационната работа с тях визираните 
атитюди са благоприятни и могат да 
подпомогнат прилагането на коре-
кционно-терапевтични интервенции. 
От друга страна, трябва да се отчита 
обстоятелството, че човек, който не 
се смята за правонарушител, ще се съ-
противлява на целенасочена работа с 
него. 
При тревожно-неуверените лично-
сти преживяванията за виновност ще 
бъдат по-изразени и те ще са по-сен-
зитивни към критика и към предло-
жения за конструктивна промяна в 
собственото поведение. При лицата с 
малоценностови комплекси доброна-
мерената критика само ще предизви-
ка силни негативни, враждебни и аг-
ресивни реакции. 
Именно тези особености на личности-
те, подложени на корекционни мерки, 
правят непредвидими реакциите им 
на изтърпяваните наказания, както 
и стойността на резултите от коре-
кционната работа с тях.
3  Маджаров, Емил, Психологически 
портрети на осъдени на пробация, 2010 г, 
София, стр 154

За целите на научната разработка ще 
разделим този фактор „Степен на ко-
рективно въздействие” на два компо-
нента, които са по-конкретни и по-яс-
но измерими: 
• 	 Реинтеграция	в	обществото
Реинтеграцията в обществото или со-
циалната реинтеграция  е свързана 
със способността на индивида да се 
адаптира отново към нормален начин 
на живот след дълго време престой 
в изолирана среда – места за лиша-
ване от свобода. Това е важен компо-
нент, тъй като в затвора, особено при 
по-дълги присъди, хората отвикват да 
се грижат за себе си, или по-скоро да 
носят отговорност за себе си. Причи-
ната е, че в продължение на години 
за лишените от свобода се грижи дър-
жавата – осигурена храна три пъти на 
ден, отопление, медицинско обслуж-
ване, дори някои занимания. И след 
5-8-10 или 15 години престой в затво-
ра тези хора трябва да поемат сами 
отговорността и грижата за себе си и 
живота си. Светът обаче не спира да се 
променя докато тези хора са в затвора 
и като ги пуснат след няколкогодиш-
на присъда, се оказва, че условията на 
живот, икономическата обстановка, 
пазара на труда съществено са се про-
менили и те трябва отново да се учат 
как да се справят с всичко. 
Основните три „стълба“ на социална-
та реинтеграция са: 
 Работа
 Семейство 
 Социално обкръжение.
При осъдените на пробация ситуация-
та е сходна. Въпреки че не са били в за-
твора, при тях също е необходима ре-
интеграция, в смисъл на връщане към 
нормален начин на живот, без прес-
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тъпно поведение. При тази категория 
осъдени също определящи фактори 
за способността към промяна на начи-
на на живот са наличието на постоян-
на работа, подкрепата на семейството 
и съпричастно некриминално социал-
но обкръжение. Тези три индикатора 
са използвани за измерители на ефек-
тивността на ЕМ по методика, която 
ще бъде представена в друга статия. 
• 	 Липса	на	рецидив	
„Рецидив“ идва от латинската дума 
recidivus, която означава  повтарящ се, 
а в юридическия й смисъл се използва 
за повторно извършено престъпление 
от лице, което е било вече осъдено за 
същото деяние.  
Броят на рецидивите е класически 
метод за оценка на ефективността на 
българската пенитенциарна система. 
В нашия случай се третират факто-
рите за ефективност на електронно-
то наблюдение, но бидейки средство 
за контрол на наложена наказателна 
присъда, не може да не се оцени и чрез 
най-съществения фактор в пенитен-
циарната ни система „липса на реци-
див“. 

Изброените в настоящата статия фак-
тори за измерване на ефективността 
са изведени от практиката, тъй като в 
България теория на електронния мо-
ниторинг все още няма. Факторите са 
се дефинирали в процеса на поетапно 
наблюдение на 183 осъдени лица през 
2014 и 2015 г. 
В „Стратегията за развитие на места-
та за лишаване от свобода в Републи-
ка България за периода 2009 – 2015 
г.“ като основна цел е посочена: 4 Мо-
4  Стратегията за развитие на местата за 
лишаване от свобода в Република България за 

дернизиране и реформиране на пени-
тенциарната5  система в съответствие 
с европейските стандарти и хумани-
зиране изпълнението на различните 
видове наказания с оглед постигане 
целите на налагането им. Една от дей-
ностите за постигане на поставената 
основна цел е посочена в средно сро-
чен план: т. 2.1. Разширяване прила-
гането на наказанието пробация към 
групата на извършителите на престъ-
пления, които не са тежки по смисъла 
на Наказателния кодекс, доминира-
ща спрямо общия брой на осъдените 
лица, чрез въвеждане на електронно 
наблюдение като нова пробационна 
мярка. 
Тази цел, заложена в Стратегията 
беше изпълнена преди края на пе-
риода, за който се отнася. През  2016 
г. обаче, две години след въвеждане-
то на електронното наблюдение като 
средство за контрол на пробационни 
мерки, е необходимо да се оцени тази 
дейност в три основни направления, 
дефинирани и в Стратегията:
1. Ефективност – в каква степен са 
постигнати целите,
2. Ефикасност – постигнатите ре-
зултати оправдават ли вложените ре-
сурси,
3. Полезност – какво влияние е 
оказала дейността върху целевите 
групи, към които е насочена. 

Не може да бъде управлявано нещо, 
което не може да бъде измерено, за-
това определянето на критериите и 
оценката на ефективността са от клю-
чово значение за развитието и пълно-
ценното прилагане на електронния 
периода 2009 – 2015 г.
5  Наказателна система
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мониторинг в България. 
Контролът върху ефективност и рен-
табилност е само една от причините 
да се търси научната и теоретична 
страна на електронния мониторинг. 
Другата е свързана с изучаването на 
тази дейност, усъвършенстването й, 

както и обучението на специалисти, 
които да бъдат професионално анга-
жирани с прилагането на електрон-
ния мониторинг в дългосрочни на-
ционални програми.  

KupiNauka.com
П А З А Р У В А Й  С  К А У З А !

Колие 
“Птиче с Клонче”

Колие Шевица 
“Дървото на Живота”

Комплект колие+обеци 
“Електрическа Крушка”

Колие Окситоцин

Vitis vinifera - Лозя

Колие Шевица 
“Слънце” 

ВСИЧКИ КОЛИЕТА СА ОТ МЕДИЦИНСКА 
СТОМАНА 
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На пръв поглед е трудно да бъде 
направено ясно разграниче-
ние между законни и незакон-

ни Хауала транзакции от гледна точ-
ка на легитимността на произхода на 
паричните средства, обект на транс-
фериране и тяхното предназначение. 
Ето защо във финансовата теория и 
практика на Индия и Пакистан, а в по-
следствие - и в целия свят, се разгра-
ничават условно два типа транзакции 
на Хауала пазара: „бяла Хауала“ и „чер-
на Хауала“. Като „бяла Хауала“ се кла-
сифицират всички законни операции 
на прехвърляне на парични средства 
между свързани помежду си лица, 
които при относителни фактически 
обстоятелства биха могли да докажат 
законния произход на трансферира-
ните авоари и последващото им пред-
назначение. „Черна Хауала“ е термин, 
който описва незаконните транзак-
ции между лица, които привидно не 
са свързани, нарушили са връзката с 

източника на средствата и не са в със-
тояние (вкл. чрез умишлено прикри-
ване) да докажат произхода и пред-
назначението им. 
Независимо от тази условна класифи-
кация е възможно извършването на 
незаконни операции и посредством 
„бяла Хауала“, каквито се регистри-
рат често, вкл. вече и у нас. През про-
летта на 2012 г. при международна 
полицейска операция, реализирана и 
на територията на Република Бълга-
рия, в Пловдив е арестувано лицето 
Хайян Ахмед Абед, гражданин на Ре-
публика България и Република Сирия 
[1]. Повдигнати са му обвинения за 
„нерегламентирана банкова дейност“ 
посредством опериране на системата 
„Хауала“ на българска територия. На 
практика би могло да се приеме, че 
арестуваното лице е първият офици-
ално разкрит от властите хауаладар у 
нас. В хода на разследването се уста-
новява още че същото е съдружник на 

Военно дело

Системата „хауала“ като 
типология за изпиране на пари 
и финансиране на тероризма и 
радикализма - II част

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Автор: д-р Гергана Йорданова
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българската гражданка от турски про-
изход Ширин Ибрахимова Газиюмеро-
ва, която според Легия „Антимафия“ 
е „собственичка“ на най-големия дял 
китайско и турско карго у нас, внася-
но през Митница – Пловдив [2]. 
През есента на 2013 г. САД „Финан-
сово разузнаване“ на ДАНС разкрива 
нов оперативен случай по системата 
„Хауала“. В рамките на един календа-
рен месец две физически лица, свър-
зани помежду си в качеството им на 
съпрузи, граждани на Афганистан и 
пребиваващи у нас със статут на бежа-
нци, получават общо над 180 парични 
преводи за дребни по номинал суми. 
Парите са получени на едни и същи 
календарни дати, от едни и същи ха-
уаладари, опериращи на територията 
на 15 държави в Близкия Изток и Ев-
ропа [3]. През 2014 г. мониторингови-
ят механизъм над паричните преводи 

със сетълмент от типа „Хауала“ про-
дължава да действа и засича нови опе-
ративни случаи в България.
Посочените казуси, както и други 
последващи операции, потвържда-
ват хипотезата на анализаторите, че 
в България вече съществува пазар на 
парични услуги със сетълмент от типа 
„Хауала“ и е изградена прилична мре-
жа от хауаладари. Въпреки че в една 
част от наблюдаваните транзакции 
става въпрос за дребна по номинална 

стойност ликвидна подкрепа на бе-
жанците у нас от техните роднини от 
Близкия и Среден Изток и Северна Аф-
рика, в друга биха могли да се допус-
нат операции, класифицирани като 
„черна Хауала“ за редица съмнителни 
по своя легален характер дейности – 
контрабанда, подкупи, политическа 
корупция, рекет, финансиране на ре-
лигиозни организации и мероприя-
тия, покупка на оръжие и боеприпаси 
и др.
Класифицирането на дадена транзак-
ция като „черна Хауала“ следва стан-
дартните етапи на „изпирането“ на 
парите  (вж. Фиг. 1).Бедата се състои в 
това, че една „Хауала“транзакция като 
част от системата за парични преводи 
и по веригата на пренасяне на стой-
ността може да бъде операция по из-
пиране на пари на всеки един от трите 
етапа.

Фигура	1	 -	Етапи	на	изпирането	на	
пари

При етапа влагане парите, получени 
в резултат на престъпна дейност, се 
вкарват във финансовата система не-
обезпокоявано тъй като операцията 
не се регистрира никъде, нито се до-
кладва пред органите. За сравнение, 
при стандартната банкова операция 
вноската на пари в брой се регистрира 
чрез съответните приходни докумен-
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ти (приходен касов ордер или вносна 
бележка), а в някои случаи и чрез де-
клариране произхода на средствата 
(над определен бенчмарк) и свърза-
ността на лицата, което е своеобразна 
спирачка за „мръсните пари“. Поради 
това се предпочитат квази системи за 
трансфер на пари като Хауала, а не - 
стандартен банков или паричен превод 
от типа “MoneyGram“, “WesternUnion“, 
“Express-M”, “Moneytrans”, “UPT” и др.

 
На етапа разслояване (напластяване) 
клиентът на системата „Хауала“ ма-
нипулира незаконните си средства по 
начин, който позволява на пръв по-
глед те да изглеждат напълно „чисти“, 
сякаш са получени от законен източ-
ник или най-малкото е в състояние да 
докаже произхода им. Това е улеснено 
и от обстоятелството, че операцията 
„не оставя следи“ – не се регистрира в 
платежна или банкова система, не се 
оформя документално или ако все пак 
съществува някакъв първичен „счето-
воден“ документ, то той няма правна 
стойност (непълен, неточен или фик-
тивен, с фалшиви данни). 
На последния етап, интегриране, по-
лучателят на паричните средства ги 
инвестира в други активи, прикри-
ва с тях други незаконни доходи или 

упражнява с тях друг вид забранена 
от закона дейност и по този начин 
„изпира“ умело първоначално внесе-
ните пари като „мръсни“. Съвсем не е 
задължително получателят на парите 
да е част от „мръсния бизнес“. В този 
случай той се явява негова жертва, 
понеже произходът на средствата му 
е неизвестен (типичната ситуация 
на покорната съпруга, която харчи 
изпратените от съпруга й „мръсни“ 
и вече „изпрани“ пари). Поради това 
най-честата „Хауала“ транзакция е ти-
пологията „А“ изпраща на „Б“ опреде-
лена парична сума (малък номинал). 
Съответно лицата „А“ и „Б“ са свързани 
помежду си (съпрузи). Съпругът „А“, 
който е емигрант или бежанец в Евро-
па и САЩ, изпраща на съпругата си „Б“, 
напр. в Пакистан и Сирия, месечната 
издръжка на семейството. Никой не 
се интересува какъв е произходът на 
средствата и какво работи лицето „А“. 
Лицето „Б“ ги харчи с удоволствие.
Съществуват редица фактически 
обстоятелства и оперативни знаци, 
които служат като „лампичка“ за фи-
нансово-разузнавателните органи 
при класифицирането на една „бяла 
Хауала“ като „черна“. На първо място, 
това е състоянието	на	т.нар.	„Хауала	
сметка“. Макар и неформална спрямо 
съвременното разбиране за сметка и 
съхранявана при примитивни усло-
вия в битова среда [4]движенията на 
нейните ежедневни „салда“ са показа-
тел за мащабите на бизнеса. Това, кое-
то може да се види от символичните 
„счетоводни записи“ в един хауала-
дарски тефтер са: 
• Номиналните	 стойности	 на	
извършените	 парични	 преводи	 по	
дни,	а	понякога	и	по	часове;
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•	 Имената	и	адресите	на	хауала-
дарите	 от	 брокерската	 мрежа	 -	 в	
повечето	 случаи	 „имената“	 са	фал-
шиви,	 частично	 изписани	 или	 ко-
дирани,	за	да	се	опази	конспиратив-
ността;
•	 Обменният	 курс	 -	 в	 случаите,	
когато	 валутата	 на	 изпращане	 се	
различава	от	валутата	на	получава-
не;	
•	 Начинът	 на	 изплащане	 на	 су-
мата	 -	 в	 брой,	 по	 банков	път	или	в	
натура;	
По-образованите хауаладари дейст-
вително „изсветляват“ и обезпечават 
бизнеса си като прибягват до услу-
гите на кореспондентска банка. Те 
си откриват разплащателна сметка и 
всекидневно внасят/теглят пари в/
от нея, за да съхранят на сигурно мяс-
то дневните си обороти. Именно това 
позволява на надзорните органи да 
надникнат в „светая светих“ на Хауала 
бизнеса. Схематично „Хауала счето-
водството“, водено на ръка, на хартиен 
носител, при строго конспиративни 
условия изглежда по следния начин 
(вж. Таблица 1, данните са фиктивни):

	Таблица	1	Примерно		Хауала	счето-
водство

(извлечение от хауаладарски тефтер) 
[5]

Първата колона показва датата на из-
вършване на операцията. Втората – 
часът (не винаги се попълва). В трета-
та колона хауаладарът маркира името 
на другия хауаладар, като в повечето 
случаи изписаното не е истинското му 
име. Четвъртата колона дава инфор-
мация за номиналната стойност на 
транзакцията в местна валута (напр. 
щатски долари). Петата колона показ-
ва обменния курс в случаите, когато 
валутата на изпращане се различа-
ва от валутата на получаване. Когато 
петата колона остане празна, Хауала 
транзакцията е местна (вътрешна). 
Съответно, шестата колона показва 
сумата за получаване, превалутирана 
в местна валута (напр. рупии, т.е. Хау-
ала транзакцията е външна, трансгра-
нична). 
От операцията, извършена на 
01.09.2015 г. (ред първи на Таблица 
1) е видно, че 10 000 местни валутни 
единици по обменен курс 37.65 са из-
платени на клиента-получател като 

2 659.57 чуждестранни валутни еди-
ници. Последната колона показва на-
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чинът, по който е осъществена тран-
закцията – в брой, по банков път или 
в натура. Съкращения, започващи с 
букви B(bank), F (first, напр. FirstBank) 
и др. показват, че парите са изпрате-
ни чрез разплащателните сметки, от-
крити при кореспондентските банки 
на хауаладарите. Кои точно са бан-
ките-посредници остава загадка, тъй 
като този тип записване предполага 
кодиране на субектите. Когато в по-
следната колона има изписани букви, 
калиграфски знаци или символи на 
арабски, хинди, урду, фарси или ганеш 
или нищо не е изписано, това означа-
ва, че сумата е получена в брой или 
в натура (злато, благородни метали, 
скъпоценни камъни или бижута).

Селимийе джамия 
(1568-1574), Одрин, Турция
Архитект: коджа Мимар Синан ага 
(1489-1588)
Снимка: личен архив на автора

На второ място, финансово-разузна-
вателните органи се ориентират по 
вида	 бизнес	 или	 обичайното	 зани-
мание, които хауаладарите осъщест-
вяват успоредно - за „изсветляване“ 
на бизнеса си. В световната практика 
са идентифицирани следните видо-
ве дейности [6], под чието прикритие 
се осъществяват парични преводи от 
системата Хауала (както „бяла“, така и 
„черна“ Хауала):
• Пътувания,	 туристически	 ус-
луги	 (агенции за организирано пъ-
туване, гидове и водачи, компании за 
продажба на самолетни билети и др.) 
транспорт, спедиция и логистика по 
море, суша и въздух;
• Търговия	с	леки,	леко-	и	теж-
котоварни	 автомобили	 втора	 упо-
треба;
• Наем	 на	 леки	 автомобили - 
обикновено не - чрез лицензирани 
международни вериги от компании за 
наем или франчайзинг, а „наемодате-
ли“ на дребно, с малък автомобилен 
парк (до 5-10 коли), за да не правят 
впечатление на разследващите орга-
ни;
• Таксиметрова	 дейност	 – също 
не e в рамките на големи вериги от 
таксиметрови компании, а на дребно, 
с един – два автомобила;
•	 Трафик	на	хора,	стоки,	ценнос-
ти	– добре развито е заплащането във 
връзка с трафика на бежанци и иконо-
мически мигранти, жени за забавле-
ния, донори на медицински органи и 
лица за кръстосани трансплантации в 
Близкия Изток;
• Търговия	 с	 бижута,	 благород-
ни	метали	и	скъпоценни	камъни;
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• Обмяна	 на	 чуждестранна	 ва-
лута (в т.ч. на хотелски рецепции), от-
пускане на пари в заем срещу лихва и 
осребряване на пътнически чекове – 
Хауала бизнесът е особено успешен в 
държави, в които не се издават и не се 
приемат за инкасиране чекове, в т.ч. и 
пътнически, а самите чекови услуги са 
слабо развити или изобщо не се пред-
лагат като форма на разплащане;
• Производство	 и	 търговия	 с	
традиционни	 източни	 продукти	 – 
ръчно тъкани килими и черги, храни 
и напитки, подправки и аромати;
• Издаване	 и	 разпространение	
на	 ислямска	 литература, образова-
телна и културно-просветна дейност 
с ислямска религиозна и духовна на-
соченост, в т. ч. „безплатни“ образова-
телни лагери и религиозни семинари;

Външен прозорец на Селимийе джа-
мия 
Снимка: личен архив на автора

• Дейности	 в	 и	 около	 медресе-
та,	 джамии,	 ислямски	 религиозни	
школи,	вакъфски	имоти	и	мюлкове;
• Ислямски	 секти,	 аскетични	 и	
философски	 движения,	 ордени	 на	
хариджити	 и	 др.	 с	 изключение	 на	
тези,	които	презират	парите	(напр.	
дервишите);
• Доставчици	 на	 международ-
ни	телефонни	и	интернет	услуги	и	
компании,	отговарящи	за	поддръж-
ката	на	т.нар.	„жълти	страници“;
•	 Търговия	 с	 предплатени	 кар-
ти	за	услуги	-	телефон,	интернет,	въ-
трешен	транспорт;
•	 Търговия	на	дребно	 с	петрол,	
петролни	продукти	и	природен	газ,	
добивани	от	Близкия	и	 Среден	Из-
ток,	 замяна	 на	 плодородна	 земя	 и	
оазиси	в	пустинята;
•	 Рекет	 и	 контрабанда	 в	 Близ-
кия	и	Среден	Изток;
• Покупка	на	жени-робини („са-
бая“) за принудителни бракосъче-
тания по Шариатските закони, са-
моубийствени терористични актове 
(„жени-войници“ или „жени-теро-
ристи“), попълване на отрядите на 
„Хисба“ (ислямската морална поли-
ция) и др. – в гр. Ракка, столицата на 
Ислямска държава, е формиран офи-
циален робски пазар, на който се из-
вършват наддавания за робините с 
официален „ценоразпис“. На „клиент“, 
желаещ да „закупи“ сабая (робиня), е 
разрешено да купи до три „стоки“, с 
изключение на клиенти от Турция, Си-
рия и Персийския залив, които имат 
право само на една. „Стоката“ може да 
бъде препродадена до шест пъти на 
шест различни мъже. Правото на пър-
ви „закупил“ я принадлежи на боец 
от ИДИЛ. Ако няма желаещ от ИДИЛ, 
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„стоката“ се продава на заможни мъже 
от Близкия Изток като „цената“ може 
да достигне до няколко хиляди долара 
на жена/момиче. За тези, които нямат 
възможност да присъстват лично на 
робския пазар, се организират on-line 
аукциони в интернет. Заплащането се 
извършва както с пари в брой, така и 
с превод (от банкова сметка) или по 
системата „Хауала“;
Следствие на засилените миграцион-
ни потоци в Европа и заселването на 
новите „европейци“ в някои държави 
от Западна Европа (Германия, Дания, 
Швеция, Нидерландия и Великобри-
тания) се наблюдава още една инте-
ресна тенденция, модифицираща, изс-
ветляваща и до някъде легализираща 
традионния начин на реализиране 
на „Хауала“ транзакциите. Чрез стан-
дартни обяви за работа в ежеднев-
ници се наемат физически лица с от-
крита разплащателна сметка в местна 
банкова институция. От наетите лица 
(най-често студенти, имигранти, гас-
тарбайтери или безработни, в ч. и бъл-
гарски граждани) се изисква да полу-
чават периодично банкови преводи на 
малки по номинал суми по собствена-
та си банкова сметка и по инструкция 
да прехвърлят получените средства в 
друга, предварително посочена банко-
ва сметка или да ги превеждат с бърз 
паричен превод по стандартните пла-
тежни системи “Money Gram“, “Western 
Union“, “Express-M”, “Money trans”, “UPT” 
и др. След приспадане на съответ-
ните комисиони и прехвърляне на 
средствата, титулярът на банковата 
сметка (своеобразно муле на пари) 
получава дължимото си възнагражде-
ние в рамките на 1-2% от стойността 
на транзакцията. 

В преобладаващата си част тези безо-
бидни на пръв поглед парични транс-
фери са транзакции от „Хауала“ типо-
логиите. Посредством използването 
на банкови сметки и титуляри с евро-
пейска самоличност тези трансфери 
се изсветляват, легализират и вграж-
дат в европейските платежни систе-
ми. Заради завишените изисквания 
при откриване на текуща (разпла-
щателна) сметка в редица държави в 
Западна Европа, често дори рестрик-
тивни, този начин на вграждане на 
системата „Хауала“ в европейските 
практики очевидно ще бъде често 
срещана типология от тук насетне. 
Така например, в Обединеното крал-
ство Великобритания откриването на 
банкова сметка може да се проточи с 
месеци. Предварително от кандида-
та за титуляр на сметката се изисква 
представянето на редица удостовери-
телни документи:
• Доказателство	 за	 адресна	 ре-
гистрация	на	територията	на	 стра-
ната	– като такива служат договор за 
наем или фактура - сметка за кому-
нална услуга на името на клиента с 
посочен в нея пощенски адрес (сметка 
за телефон или интернет не се прием-
ат тъй като в тях не е упоменат адрес) 
и др.;
• Лична	 карта,	 международен	
паспорт,	удостоверение	за	постоян-
но	 пребиваване	 на	 чужденец	 или	
друг	документ	за	самоличността	на	
клиента;
•	 Документ,	 удостоверяващ	
нуждата	 от	 откриване	 на	 сметката	
– трудов договор, уверение за учени-
чески, студентски или докторантски 
права и др.;
• Осигурителен	номер – доказа-
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телство, че клиентът е нает на работа 
във Великобритания или в процес на 
наемане от английски работодател;
• Списък на клиенти, договори, 
фактури, товарителници, фактурна 
книжка и др. - за удостоверяване на 
статута на самонаето лице;
• Виза - за гражданите на държа-
вите, с които Великобритания има 
установен визов режим на пътуване и 
пребиваване;
Представянето на горепосочените до-
казателства (както и други докумен-
ти по усмотрение на банката в зави-
симост от установената й практика) 
е труден и дълъг процес. Той включва 
още провеждането на интервю - събе-
седване с предварително записан час 
в банката (понякога за свободен час се 
чака 3 седмици) относно целта на от-
криване на сметката. Освен това, бан-
ковите институции във Великобрита-
ния разполагат с „черни списъци“ на 
рискови държави, на чиито граждани 
в повечето случаи заявлението за от-
криване на сметка се резолира с отказ.
Поради гореизброените причини, как-
то и заради по-строгите правила във 
връзка с изпирането на пари и финан-
сирането на тероризма, които влязоха 
в сила в ЕС през месец май 2015 г.[7] 
на хауаладарите от Близкия Изток им 
излиза по-евтино, по-бързо и по-си-
гурно използването „под наем“ на 
вече открити сметки в банкови инсти-
туции на името на лица с европейски 
произход (нещатни европейски хау-
аладари), отколкото откриването на 
собствени нови банкови сметки. Съ-
щевременно, при съмнения за изпира-
не на пари и финансиране на терори-
зма в хода на евентуално наказателно 
преследване от властите като винов-

ни и обвиняеми биха били привлече-
ни титулярите на банковите сметки 
– нищо неподозиращи европейски 
граждани, а не техните „наематели“ - 
хауаладарите.

Системата	 „хауала“	 –	 малкият	 ин-
струмент	 в	 системата	 на	 големите	
шариатски	финанси

Установеният у нас сетълмент на па-
рични средства по системата „Хауала“ 
и многократното му повторение до 
момента показват, че България от-
давна вече се е превърнала в ключова 
точка за активиране и разгръщане на 
„Хауала“ бизнеса на Балканите. Стра-
тегическото географско разположе-
ние и разпокъсаната геополитическа 
ориентация на страната ни в съчета-
ние със слабото ниво на вътрешна си-
гурност се явяват изключително бла-
годатна почва за развитие на пазара 
на услуги от типа „Хауала“, както и за 
поддържане на стройна и не съвсем 
малка по обем организирана хауала-
дарска мрежа. Тихо и необезпокоява-
но България става трансевропейски 
транспортен коридор за „износ“ на 
Хауала бизнеса към Централна и За-
падна Европа и в транзитна зона за 
свободното преминаване на мигранти 
- хауаладари от конфликтните зони в 
Близкия и Среден Изток към Западна 
Европа и обратно.
Тези интензивни геоикономически 
процеси протичат необезпокоявано 
и улесняват развитието на други не 
по-малко тревожни явления у нас. 
Обезпечавайки тяхната стабилна фи-
нансова основа чрез трансфери, по-
лучени по схемата „Хауала“, но застра-
шавайки националната ни сигурност, 
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такива са:
• Масово	 строителство	 на	 джа-
мии,	 ислямски	 духовни	 и	 възпита-
телни	училища	и	места	за	отдих– за 
близо 20 г. в Родопите са построени 
над 300 джамии и съпътстващата ин-
фраструктура към тях;
• Активна	 издателска	 дейност	
на	 ислямска	 духовна	 литература– 
Мехмед Дорсун от Мадан дори издава 
книга, в която извежда произхода на 
помаците от арабите;
• Организиране	 на	 безплатно	
религиозно	 образование	 –момчета 
от социално-слабите мюсюлмански и 
помашки среди в България се изпра-
щат със стипендии за висше образова-
ние в семинарии, религиозни школи и 
университети по салафизъм в Йорда-
ния, Обединените Арабски Емирства 
и Саудитска Арабия;
• Организиране	 на	 безплатни	
курсове	по	Коран	и	Шариат -за мю-
сюлмани, които не могат да си поз-
волят да заплатят стойността на раз-
личните курсове за квалификация, 
преквалификация и следдипломна 
специализация;
• Организиране	 на	 безплатни	
курсове	за	хафъзи	за	деца	от	соци-
ално-слаби	семейства	[8];
• Организиране	 на	 безплатни	
поклонения	„Хадж“	в	Мека	или	до-
плащане	на	липсващата	част	от	су-
мата	[9];
• Засилена	 благотворителна	
и	 милосърдна	 дейност	 – извършва 
се от ислямистки фондации от Йор-
дания, Катар, Кувейт, Обединените 
Арабски Емирства и Саудитска Арабия 
(„Вяра“, „Тайба“ и др.), които разпола-
гат с огромни финансови капитали. 
Дейността им е насочена главно към 

подрастващите, на които се предлагат 
безплатна храна, удобни пансиони и 
перспектива за продължаване на ре-
лигиозното обучение в Турция. В юж-
ната ни съседка на фондацията е заб-
ранено да развива дейност сред деца 
под 16-годишна възраст;
• Създаване	на	„кухи“	търговски	
дружества – през 2008 г. в Пловдив е 
разкрита и заличена в Търговския ре-
гистър „кухата“ фирма „Гюнеш 2004“ 
ООД с официален предмет на дейност 
търговия с мебели и осветителни 
тела. В хода на разследването е уста-
новено, че зад регистрацията й стои 
нелегитимната у нас турска религи-
озна организация „Сюлейман Джъ-
лар”. По данни от открити източници 
и според ДАНС [10] фондацията е из-
ползвана за разширяване на турското 
влияние сред ислямската общност в 
България.  От своя страна, офисът на 
Гюнеш 2004“ ООД в Пловдив е превър-
нат в незаконно ислямско училище, а 
част от него – и в пансион за „учащи-
те“ в „училището“;
• Използване	на	банкови	„муле-
та“	за	превод	на	пари	 - такъв е слу-
чаят с повдигнатите обвинения срещу 
Христо Бисеров, заместник-председа-
тел на 42-рото Обикновено Народно 
събрание [11] за данъчни престъпле-
ния, пране на пари и подаване на до-
кументи с невярно съдържание пред 
властите, впоследствие оправдан;
• Засилване	 присъствието	 на	
компактните	 уахабитски	 ислямски	
групировки	 (напр.	 „Ал	 Уакф	 ал	 Ис-
лами”	[12]) – целта е налагане на са-
лафизма и принципите на Шаритската 
държава и като контрапункт на бъл-
гарските мюсюлмани, които от векове 
са синкретични, от сунистко-ханефит-
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ски произход и изповядват умерения 
ислям;
• Бавна	 и	 тиха	 ислямизация на 
отделни географски региони (Родопи, 
Странджа, Лудогорие и Южна Добру-
джа) и отричане на секуларните прин-
ципи на държавността, включително 
отказ от предоставяне на публични 
административни услуги, отказ от на-
емане на работа, отказ от обслужване 
в магазини и заведения, забрана за 
свободното говорене на официалния 
език на държавата и др;
• Разпространение	 и	 проповяд-
ване	на	религиозна	омраза	и	 агре-
сиране	на капсулирани мюсюлмански 
групи срещу християни, евреи, арме-
нци и роми, генериране на конфликти 
между радикалните и умерените мю-
сюлмани, проповядване на антидемо-
кратична идеология и използване на 
верските убеждения за политически 
цели, което е престъпление по смисъ-
ла на чл. 108, 164 и 165 от Наказател-
ния кодекс на Република България;
• Пропагандиране	 на	 ислями-
зъм	 (политическото	 течение)	
вместо	проповядване	на	ислям	(ре-
лигията);
•	 Подготовка	на	бойци	на	ради-
калния	 политически	 ислям,	 вклю-
чително	и	на	етнически	български	
ислямски	 фундаменталисти	 и	 екс-
тремисти,	биещи	се	на	страната	на	
„Ислямска	държава	в	Ирак	и	Леван-
та“	 (ИДИЛ)	 - за тази тревожна нега-
тивна тенденция ЦРУ многократно 
алармира, а лидерите на „Ислямска 
държава“ заявиха, че България ще е 
една от първите държави в Европа, 
над които ще се развее знамето на 
„Черния Халифат на пророка Моха-
мед“;

Очертаните основни тенденции по-
казват, че на територията на нашата 
страна се алокира крупен капиталов 
и човешки ресурс, генериран и транс-
фериран от Близкия Изток по много и 
най-различни като типология начини, 
включително и посредством система-
та за парични преводи „Хауала“. Тези 
тенденции задават нов алгоритъм на 
протичане на банковите и парични 
преводи на територията на Република 
България, а от там и на бъдеща тран-
сформация на традиционната парич-
но-кредитна система в страната.
Налице са първите модифицирани 
„ислямски“ банкови и инвестиционни 
продукти у нас, предоставяни от кре-
дитните институции с мажоритарен 
турски капитал („Иш банкасъ“, Тър-
говска банка „Д“ и „Зираат Банкасъ“ 
[13]). Целта на новите продукти е да 
съответстват на Шариата. Това озна-
чава същите да отговарят на следните 
изисквания:
•	 Забрана	на	лихварството – Ко-
ранът не забранява лихвата („риба“), 
а лихварството. „Този, който приеме 
или предяви лихва, не може да бъде 
спасен понеже възкръсва унижен от 
докосването на Дявол“ (Сура Ал Бака-
рах II 275-276);
• Кредитиране	извън	западните	
разбирания	 (срещу	 лихва)	 – отпус-
натите средства се връщат не срещу 
пари (лихва), а материална придобив-
ка;
• Без	 депозитно	 застраховане – 
при евентуален фалит на банковата 
институция спестяванията на вложи-
телите не са гарантирани;
• Трансфер	на	пари	без	комиси-
она – не само с банков или паричен 
превод, но и посредством системата 
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„Хауала“;
• Забрана	 за	 инвестиране	 на	
пари	в	„неморални“	финансови	ин-
струменти	– акции, облигации и фи-
нансови деривати на тютюневи фа-
брики, оръжейници, фармацевтични 
компании, произвеждащи контрацеп-
тиви и др. За целта се съставят специ-
ални „черни“ забранителни списъци, 
които периодично се актуализират;
• Забрана	 за	 съдебно	 преслед-
ване	 на	 неизряден	 длъжник/нае-
мател – няма правна процедура, по 
силата на която кредиторът може да 
получи по съдебен път дължимото от 
своя длъжник;
• Забрана	за	оценяване	и	наблю-
дение	на	капиталовата	адекватност	
– не се извършва тъй като надзорните 
функции се извършват от религиозен 
борд;
• Рискът	не	се	третира	като	сис-
тематичен	 проблем	 - вложителите 
сами на свой риск определят най-под-
ходящата инвестиция извън тази от 
ограничителния списък;

Турски жени в традиционно религи-
озно облекло по улиците на Одрин, 
Турция
Снимка: личен архив на автора

 За спазване и тълкуване принципи-
те на „ислямските финанси“ и Шари-
атското банкиране в структурата на 
европейските банкови и застрахова-
телни холдинги вече са създадени 
специални консултативни органи от 
религиозен характер - „Шариатски	
надзорни	 съвети“ с членове висши 
ислямски религиозни лидери и фило-
софи на ислямското учение. На най-ви-
соко мениджърско ниво (Управител-
ни и Надзорни съвети на банките, 
застрахователните и осигурителните 
дружества - майки) религиозните во-
дачи консултират адаптирането на за-
падните банкови, финансови и застра-
хователни продукти спрямо нуждите 
на „източните“ клиенти. 
От гледна точка на управлението на 
системния риск „Шариатските над-
зорни“ съвети изпълняват функци-
ите на банков и платежен надзор по 
смисъла на централното банкиране в 
Западния свят. За стратегическа ко-
ординация и контрол над ислямските 
банкови и финансови институции в 
Западна Европа са създадени и орга-
низации като:
• General Council of Islamic Banks 
and Financial Institutions;
• Islamic Financial Services Board;
• Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial 
Institutions;
• International Organization for 
Zakat и др.
Именно тези органи ще играят все 
по-засилваща се геостратегическа 
роля при взаимното адаптиране и кон-
вертиране на Западно-европейския 
християнски банков модел и Източ-
ните ислямски финансови практики. 
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По-голямата част от мюсюлманите, 
обвързани с тези надзорни и съве-
щателни институции, са ключови ис-
лямисти (Салех Камел,Ажиил Йасем 
ал Нашами), радикални ислямистки 
теоретици (Таха Жабир ал Алуани, 
шейх Муххамад Таки Усмани, шейх 
Мохамед Али Елгари, Феисал Мавали, 
Шейх Низам Якуби и Сюлейман Ал 
Маниа) и оперативно интересни за 
службите лица (Юсуф ал Карадауи), 
които в действителност са открити 
поддръжници на редица глобални те-
рористични организации.
През 2007 г. мюфтията Мухаммад Таки 
Усмани [14] издаде фетва, която за-
бранява сукук облигациите (най-по-
пулярните нелихвоносни ислямски 
облигации) с аргумента, че не отго-
варяли на изискванията на Шариата. 
С това светът разбра, чефинансовите 
пазари могат да бъдат парализирани 
не само от военно-политически фак-
тори, но и чрез издаване на религиоз-
ни фатви. В качеството си на един от 
шестимата най-авторитетни и търсе-
ни шариатски експерти в света по ис-
лямски финанси Усмани е в състояние 
с издаването само на една своя фетва 
да блокира капиталовите пазари. 
Фетвата му, забраняваща сукук обли-
гациите, засегна сериозно разраства-
щия се пазар на ислямски облигации в 
момент, в който редица правителства, 
спекуланти и компании за недвижими 
имоти бяха инвестирали над 50 млрд. 
щатски долари. 
В Лондон, финансовото сърце на Ев-
ропа, вече е изградена квази агенция 
за кредитен рейтинг, която е с изцяло 
ислямски религиозен характер и чи-
ито анализи оказват сериозно влия-
ние върху инвестиционните банкери 

на Острова при операции с ислямски 
финанси. В Париж е в процес на кон-
струиране на национален Висш ис-
лямски финансов борд. На Уолстрийт 
в Ню Йорк преди време дори се поя-
ви първият борсов индекс за шари-
атско финансиране – IMANX (Ислям-
ският фонд на Dow Jones, одобрен от 
шейх Усмани). След серия публикации 
[15] и координирани мероприятия на 
службите в САЩ точно седмица след 
появата си индексът беше свален.
През 2010 г. в Манхайм отвори вра-
ти първият европейски клон на 
“Kuveyt Türk Bankaşı“, която по своя 
modusoperandi е традиционна турска 
банка, но предлагаща и пълен набор 
от финансови услуги по инджмите на 
Шариатските финанси. От своя страна 
застрахователният гигант “Allianz“ и 
банковият лидер “DeutscheBank“ раз-
работиха специални продукти (фон-
дове за управление и инвестиране в 
активи и депозитни сертификати), 
които изцяло са съобразени с Шариа-
та и са предназначени само за мюсюл-
мански клиенти в Западна Европа. 
Тенденция е все повече банкови ин-
ституции да навлизат в сегмента на 
ислямското банкиране и да печелят 
милиарди от този „инвестиционен 
прозорец“ без обаче да си дават смет-
ката, че по този начин стимулират 
разпространението на Шариатските 
финанси и способстват за утвържда-
ване на ислямизацията на Европа!
Описаното е само малка част от разме-
рите на крупните шариатски финан-
сови потоци, протичащи в света в мо-
мента. Не случайно анализаторът на 
процесите в Близкия Изток и позна-
вач на радикалния ислям Алекс Але-
ксиев нарича шариатските финанси 
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„оръжие за ислямизация на света, под-
крепящо Свещения Джихад и обслуж-
ващо екстремизма и тероризма“ [16].
Предизвикателство пред национална-
та сигурност на Република България 
е този процес да бъде канализиран и 
умело контролиран от финансово-раз-
узнавателните органи и въобще от на-
ционалните служби за сигурност. На 
дневен ред излиза острата необходи-
мост от сформирането на Шариатски 
надзорен съвет в България (по при-
мера на новосформираните практики 
в Западна Европа), на който да бъде 
поверено контролираното разпрос-
транение на ислямското банкиране (в 
т.ч. „статистиката“ на „Хауала“ тран-
закциите, до колкото такава може да 
бъде водена) в страната като форма 
на превенция на нерегламентира-
ните финансови операции и парични 
трансфери. Противодействието на 
тези процеси би имало обратен ефект 
– ускореното им неконтролирано раз-
растване и срастване с терористични 
и радикални ислямистки процеси и 
организации и свързаните с тях лица.

Използвани	 източници,	 бележки	 и	
допълнения:

[1]www.marica.bg/%D0%B7%D0%B
0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B
6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%
81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%
B5%D1%86-%D1%81%D0%B2%D1
%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0
%BD-%D1%81-%D1%85%D0%B0%
D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0*-
news80042.html

[2] Бяла книга на корупционните 
практики и скандалните лица в бъл-

гарските митници. Легия „Антима-
фия“. 2008 г. 
http://afera.bg/%D0%BA%D1%80%
D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BD
%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%
BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0
%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D
1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D0%BD.html

[3] Годишен доклад за дейността на 
САД „Финансово разузнаване“ (2013), 
Раздел VII Тенденции, установени във 
връзка с изпиране на пари, Типология 
№ 6.

[4]Куфари, ковчежета, сандъче-
та, урни, стенни ниши, дори тайни-
ци в гората. Вж. http://uk.reuters.
c o m / a r t i c l e / 2 0 1 5 / 0 9 / 1 8 / u k -
europe-migrants-dutch-smugglers-
idUKKCN0RI18720150918. Пак там. 
Приложение Д, стр. 18.

[5]Данните в таблицата са фиктивни, 
примерът е адаптиран. Вж. цит. 4. Пак 
там. Приложение Д, стр. 18.

[6]Вж. заб. 4. Пак там. И други дейнос-
ти, посочени въз основа на практика-
та и наблюденията на автора.

[7]Директива (ЕС) 2015/849 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
20.05.2015 г. за предотвратяване из-
ползването на финансовата система 
за целите на изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма, за измене-
ние на Регламент (ЕС) № 648/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
за отмяна на Директива 2005/60/ЕО 
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на Европейския парламент и на Съве-
та и на Директива 2006/70/ЕО на Ко-
мисията и Регламент (ЕС) 2015/ 847 
на Европейския парламент и на Съ-
вета от 20.05.2015 г. относно инфор-
мацията, придружаваща преводите 
на средства, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1781/2006 

[8]В България единственото място за 
обучение на хафъзи е Центърът „Еюб 
Ел Енсари” в гр. Мадан. Курсът е съз-
даден през 1999 г. като целта е про-
дължаването на традицията, с която 
родопското градче се е прославило 
като средище на „пазителите на Кора-
на”.

[9]По данни на Главно мюфтийство в 
България Хаджът през 2015 г. струва 
над 5 хил. лева.

[10]http://dariknews.bg/view_article.
php?article_id=295746

[11] С постановление на Главния про-
курор на Република България през 
2013 г. срещу политика и доведения 
му син Ивайло Главинков е образу-
вано досъдебно производство за да-
нъчни престъпления, пране на пари и 
документно престъпление (подадена 
декларация пред Сметната палата с 
невярно съдържание), както и за раз-
крити парични средства с неиденти-
фициран произход и предназначение 
(над 2 млрд. лева на името на Главни-
ков и около 1,2 млрд. лева имущество 
с незаконен произход). В хода на раз-
следването и със съдействието на Мо-
сад е установена връзка на политика с 
ислямистки фондации от Близкия Из-
ток. Бисеров е използван като „муле“ 

на пари по банкови сметки, на които 
той е титуляр за „узаконяване“ и „из-
пиране“ на получените трансфери от 
Саудитска Арабия (част от тях веро-
ятно от типа „Хауала“). В последствие, 
парите са използвани за покупката на 
недвижими имоти на мюсюлманското 
вероизповедание у нас, строителство-
то на джамии и религиозна инфра-
структура към тях, както и за запла-
щане на подкупи по дела, заведени от 
Главно мюфтийство за възстановява-
не правото на собственост върху зе-
меделски земи и гори. Впоследствие 
обвиняемият е оправдан и на трите 
съдебни инстанции.

[12] Според показанията на „Защитен 
свидетел 003“ по делото срещу 13-
те имами в Пазарджик българската 
клетка на групировката „Ал Уакф ал 
Ислами“ (считана за свързана с теро-
ризма организация от САЩ) е учреде-
на през месец март 2008 г. в Истанбул 
от обвиняемите Саид Мехмед Мутлу, 
Али Ходжа, Али Хайредин и Муафак 
Аласад в присъствието на шейх Халид 
Мухтари от Саудитска Арабия. За ръ-
ководител на българската организа-
ция е определен Саид Мехмед Мутлу, 
който заменя Аласад поради необхо-
димостта лидерът да притежава бъл-
гарско гражданство. Същевременно 
„Ал Уакф ал Ислами“ няма регистра-
ция по законоустановения ред в Репу-
блика България. Според показанията 
на „Защитен свидетел 003“ само за 
година и половина българският клон 
на „Ал Уакф ал Ислами” е финансиран 
с над 400 хил. лева от Саудитска Ара-
бия с цел ислямизиране на България 
по идеологията на салафитското на-
правление и налагане принципите на 
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Шариатската държава. Тъй като за не 
всички получени средства са налични 
банкови документи разследващите 
органи допускат, че част от финанси-
рането е генерирано чрез системата 
„Хауала“. Сред списъците с получатели 
на пари от „Ал Уакф ал Ислами“ е от-
крито и името на заместник-главният 
мюфтия у нас Биралил Мюмюн, който 
отрича да е получавал такива суми.

[13] Преди изборите в Турция Ердоган 
отпусна на най-голямата турска бан-
ка 260 млн. USD за създаване на нови 
банкови продукти от типа на „Шари-
атските финанси“. 

[14] Мухаммад Таки Усмани (р. 1943 г. в 
Деобанд, Индия) е най-известният съ-
временен ислямски учен и духовник 
в Пакистан, теоретик на радикалния 
сунитски ислям, автор на учебник по 
ислямски финанси и представител на 
деобандистката школа на ислямизма. 
Към настоящия момент изпълнява 
функциите на заместник-ректор на 
медресето Jamia Darul Uloom в Кара-
чи, председател на Международния 

Шариатски консултативен съвет по 
счетоводство, контрол и одит към ис-
лямските финансови институции в 
Бахрейн и заместник-председател на 
Международната ислямска академия 
за издаване на фетви - орган на Орга-
низацията за ислямско сътрудничест-
во в Саудитска Арабия.

[15] Една от публикациите, озаглавена 
„Джихад идва на Уолстрийт“ и публи-
кувана в “National Review” e на Алекс 
Алексиев, вицепрезидент на Центъра 
за политика по сигурността на САЩ. 
Alex Alexiev, Jihad Comes to Wall Street. 
Available from: 
http://www.nat ionalreview.com/
article/223869/jihad-comes-wall-
street-alex-alexiev

[16] Алексиев, Алекс. Шариатските 
финанси са оръжие за ислямизация.
www.faktor.bg/novini/balgariya/15947-
steriatskite-finansi-sa-orazhie-za-
islyamizatziya.html%7D
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Дамска Тениска - Talk 
Nerdy To Me

Мъжка Тениска 
Инженер

Тениска Keep Calm and 
Do Science

Дамска Тениска “I Am 
The Mountain”

Дамска Тениска - 
Потенциал

Тениска “Бира” и 
химични елементи

Онлайн магазина KupiNauka.com е създаден, за да издържа онлайн 
списанието “Българска наука” (www.nauka.bg). Имаме над 150 
научни бижута и над 150 научни тениски с оригинални щампи.
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Античният театър на Филипопо-
лис е сред най-добре запазени-
те антични театри в света.

Зрителните места на театъра са ори-
ентирани на юг – към античния град в 
низината и планината Родопи. Планът 
на  театъра е полукръг с външен диа-
метър 82 метра.

Откритото зрително пространство – 
кавея, включва 28 концентрични реда 
мраморни седалки. Те са разделени от 
пътека – диазома - на два ранга. Във 
височина двата ранга са пресичани от 
тесни радиални стълби, които разде-
лят кавеята на трапецовидни сектори 
– керкиди. Зрителните места обграж-
дат 

Хуманитаристика

Античният театър в град Пловдив
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сцената – орестра, която е с форма на 
подкова и диаметър 26, 64 метра.
От южната страна на орхестрата е сце-
ничната постройка – скене. Тя е трие-
тажна сграда, която в източния и за-
падния си край завършва с издадени 
към кавеята проскении, в които са по-
местени стълбите за етажите. Сценич-
ната площадка (проскений) е висока 
3, 16 м. с фасада към орхестрата, деко-
рирана йонийска колонада от мрамор, 
която е увенчана от триъгълни фрон-
тони.
Фасадата на скенето към зрителите 
се състои от два портика на два ета-
жа – първият етаж е в римо-йонийски, 
а вторият – в римо-коринтски ордер. 
Фасадата е просечена от три симе-
трично разположени врати.
Входовете – пародоси – към орхестра-

та, отначало – открити, по-късно – зас-
водени, свързват кавеята със сценич-
ната постройка. Подземен проход със 
засводен коридор започва от центъра 
на орхестрата, преминава под сценич-
ната постройка и излиза извън сгра-
дата.
Втори засводен проход преминава под 
централния сектор на високия ранг и 
свързва кавеята на театъра с Трихъл-
мието. Над него е изградена ложата за 
почетните лица.
Според открит строителен надпис 
върху фриз-архитрава от източния 
проскений, построяването на театъра 
е станало по времето на римския им-
ператор Марк Улпий Траян (98–117).
По подобие на театрите по цялата 
Римска империя, така и на театъра 
във Филипопол, почетните зрител
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ски места са надписвани. Освен за 
представителите на градската управа, 
обозначения има за магистрати, при-
ятели на императора и др. Откритите 
почетни надписи показват, че сграда-
та е била използвана и за седалище на 
тракийското провинциално събрание.
Вероятно част от зрелищата с борби 
с животни са се провеждали в театъ-
ра, тъй като съществуват специфични 
особености на конструкцията му. 

 Открити са следи от обезопасителни 
съоръжения пред първия ред и трите 
стълбища, които пресичат подиума. 
Най-вероятно тези допълнения са на-
правени във връзка с посещението на 
император Каракала във Филипопол 
през 214 г.
Античният театър в Пловдив е разпо-

ложен в Стария град, в седловината 
между двата хълма Джамбаз и Таксим 
тепе. Построен в началото на II в.н.е., 
по времето на император Траян (98 – 
117), той е един от най-добре запазе-
ните антични театри в света. Обявен 
е за археологически паметник в брой. 
6-ти на Държавен вестник от 1995 г.
Реставрацията на римския театър в 
Пловдив е призната за едно от най-до-
брите постижения на българската 
консервационна школа. Намесата е 
ограничена в границите, определени 
въз основа на щателни изследвания и 
от изключване на предположенията. 
Реконструкцията му е направена 
строго по метода на анастилозата, а 
новият материал е видимо отбелязан. 
Днес театърът е център в силуета на 
южната част на Трихълмието, една от 
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емблемите на Пловдив и функциони-
раща сцена за класическа драма, тан-
ци и музика.
Поради добрата акустика, която се 
дължи на специфичната архитектура 
на театъра, той и до днес се използва 
за концерти, театрални постановки и 
други обществени прояви, като поби-
ра около 4000 – 5000 зрители. В теа-
търа има няколко запазени стели и 
стенни надписи на гръцки език. 
По време на скорошно археологическо 
проучване бе открит и разчетен над-
пис върху постамент за статуя, отна-
сящ се за Тит Флавий Котис – потомък 
на тракийската царска династия, три 
пъти първожрец на провинция Тра-
кия, съдебен представител на метро-
полията (град Филипопол) и отговор-
ник за строежите. 
Възможно е преди построяването му 
на това място да е имало храм на тра-
кийската богиня Бендида.
В края на IV век голяма част от театъ-
ра е разрушена – от пожар или земе-

тресение, но благодарение на рестав-
рацията му той е съхранен в днешния 
си вид. По време на варварските на-
шествия по това време строителни 
елементи от театъра са преместени и 
вградени в крепостната стена на гра-
да. 
Разкрит е при археологически разкоп-
ки, проведени в периода  1968 – 1979 г. 
от Археологическия музей в Пловдив.
Античният театър е известен погреш-
но като „Амфитеатъра“, което е друг 
вид антична постройка (амфитеатър).                    
Днес Античният театър е една от ем-
блемите на град Пловдив и е адапти-
ран за съвременния културен живот 
на града. Той е функционираща сце-
на за оперно, музикално и драматич-
но изкуство. Сред най-значимите съ-
бития са ежегодният Международен 
фолклорен фестивал, Оперният фес-
тивал “Opera Open”, Рок фестивалът 
“Sounds of the аges” и много други.
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В Италия продължава проучване-
то на  подземните пирамиди на 
етруските – последното сенза-

ционно откритие е от края на 2012 г. 
в района на град Орвието, област Ум-
брия. На това място се е помещавала 
винарска изба в скала от вулканични 
туфи. Клаудио Бидзари, археолог от 
града, заедно с  колегата си Дейвид 
Джордж от САЩ, са  разкрили стълби 
надолу, които през подземен тунел са 
ги отвели към етруските пирамиди. 
Предполага се, че те са общо пет и ще 
представляват най-голямото архео-
логическо откритие за етруските до 
днес. В много съобщения на различни 
европейски агенции и в публикации 
на специализирания печат некомпе-
тентно се твърди, че етруският език 
не е разчетен и, че той не води своя 
произход от древните индоевропей-
ски езици. Всъщност, основна заслуга 
за разчитането му принадлежи  на го-
лемия български езиковед академик 
Владимир Георгиев, но от години вече 
неговият принос се пренебрегва!   

    Онзи юнски ден на 1971 г. телефо-
нът в кабинета на академик Влади-
мир Георгиев не преставаше да звъни. 
Търсеха го кореспонденти на чужди 
телеграфни агенции и вестници. Той 
се беше върнал от една серия лекции 
в редица университети: в италиански-
те центрове по етрускология в Рим, 
Флоренция и Триест, в германските в 
Бохум, Регенсбург и Бон, в Москва и 
Ленинград, във Френската академия 
на науките и в Белгийската кралска 
академия, където представи пред спе-
циалистите своя метод за разчитане 
на етруската писменост и беше пред-
извикал много голям интерес. 

 Някои чужди журналисти бяха напра-
вили грешки, като съобщаваха, че той 
е разчел етруската писменост чрез 
гетския език и дори готския език, и 
тази некомпетентност и объркване с 
езика на хетите, който той беше из-
ползвал, го бяха накарали по-скоро да 
се усмихва, отколкото да се ядосва.

Винаги щеше да си спомня първата сре-

Хуманитаристика
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ща с прекрасните етруски скулптури и 
вази във вила Джулия в Рим – най-бо-
гатия музей на етруското изкуство. 
Дълго беше наблюдавал загадъчната 
усмивка на Съпрузите, най-известния 
скулптурен етруски образ, върху сар-
кофага от Черветери,VI век пр. Р. Хр., 
полегнали върху ложето-трапеза в ес-
тествена големина.
Тогава правеше първите стъпки към 
една загадка, която щеше да изпълни 
не само мисълта, но и цялото му въоб-
ражение. Защото, който казва, че нау-
ката върви само по пътеката на твър-
дата логика, се заблуждава; в научните 
открития има моменти на  прозрения. 
Иначе нито Хайнрих Шлиман щеше да 
открие Троя, още по-малко пък - сър 
Артър Евънс – двореца в Кносос.

Още в годините на специализацията 
във Виена 1933-1934 г. при един от све-
товните специалисти по история на 
древните езици проф. Паул Кречмер, 
митът за Еней, герой от епоса за Тро-
янската война, завладява мислите му 
и той написва няколко научни статии 
в търсене на истината за това пресе-
ление от Мала Азия на Апенинския 
полуостров.

 През април 1938 г. Владимир Геор-
гиев публикува в списание „Проме-
тей“ (под редакцията на проф. Гаврил 
Кацаров и Ал. Балабанов) статията 
„Легендата за Еней и произхода на 
етруските“. В част 4 - „ Етруските са по-
томци на троянците“ ученият извеж-
да чрез езиковедски анализ  название-
то  „етруски“ от името на Троя. За него 
това е едно от важните доказателства 
за произхода на етруските. Той тъкмо 
е навършил 30 години, възраст, мал-

ко ранна за големи научни открития 
особено в областта  на езикознанието, 
но то се превръща в неговата стихия. 
Проучванията му са върху широко-
то поле на древните индоевропейски 
езици, занимава се с критско-микен-
ската писменост, с езика на лидийци-
те, хетите, фригийците, лувийците. 
Търси един общ, неизвестен на наука-
та индоевропейски език, от който са 
произлезли древногръцкият и почти 
всички други известни древни езици 
в региона на Мала Азия и по крайбре-
жието на Егейско море.

Промените при гласни и съгласни в 
сродни езици както и вариациите при 
топонимите в близки региони се осно-
вават на твърди правила, които показ-
ват пътя към разчитане на непознати 
езици. Без цялата редица научни из-
следвания в областта на сравнител-
но-историческата граматика, поняко-
га посветени на отделна дума , звук 
или падежно окончание, които Влади-
мир Георгиев проследява из десетки 
сродни езици,той нямаше да стигне 
до голямото откритие. В тази поре-
дица от научни публикации особено 
място заемат поместените в Годишни-
ка на Софийския университет на нем-
ски език в две части „Носителите на 
критско-микенската култура, техният 
произход и език (1936 – 1938).

Втората част е озаглавена „Италийци 
и ирлирийци: езикът на етруските“. 
Тук ученият проследява навлизането 
на етруски думи в латинския език и 
прави паралел между цифровата сис-
тема в двата езика. В тази публикация 
е неговото първо разчитане на етру-
ски надпис – този от гробницата 
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Сан Мано, III век пр. Хр. край Перуджа, 
където на арката над входа има етру-
ски надпис с дължина 5 метра на три 
реда. Ученият заключава: „Етруските	
са	наследници	на	илирийските	тро-
янци	и	са	говорили	на	един	илирий-
ски	диалект.“ 
 След много предположения, винаги 
основани на точни исторически доку-
менти и пространни езиковедски ана-
лизи, достъпни единствено за тесни-
те специалисти, Владимир Георгиев се 
насочва към хетския език, за щастие 
разчетен още през 1915 година от чеха 
Бедржих Хрозни. Следва един опит за 
паралел „ Хетски и етруски“ (1962) и 
оттук - нататък пътят на учения към 
разчитането на етруския език е вече 
окрит.

Дотогава съществуват повече от 10 
000 надписа на този странен език, с 
букви, които напомнят  хетското кли-
нописно писмо. През 1848 г. Михайло 
Барич, висш австро-унгарски чинов-
ник, ознаменува пенсионирането си 
с пътешествие до Египет. Там  купува 
като сувенир една мумия и я занася  
във Виена. Тя е гордостта на неговия 
дом. Чак след смъртта му през 1859 г. 
брат му открива, че на 8-те ленти от 
ленено платно, които я обвиват, има 
много надписи и я предоставя на му-
зея в Загреб, където днес се съхранява, 
а впоследствие е наречена „Ленената 
книга“; надписите представляват ри-
туален текст.

 Проф. Масимо Палотино, един от во-
дещите изследователи на етруските и 
тяхната писменост в Италия, има щас-
тието през 1964 г. да открие при раз-
копки в района на древния град Пир-

джи три прекрасни златни пластинки, 
на две от тях текстът е на етруски, а на 
третата на пунически (диалект на фи-
никийския) - днес показани във Вила 
Джулия, Рим. Тезата на проф М. Пало-
тино е, че етруските са автохтонно на-
селение, възникнало в регионите на 
днешна северна Италия. Той разчита 
отделни думи, но не стига до предава-
не на смисъла на цялостния текст.

Владимир Георгиев прави качествено 
нова крачка: етруският	 език,	 както	
и	самите	етруски	са	брънка	от	мно-
гообразието	 на	 древните	 индоев-
ропейски	народни	и	техните	езици. 
Доказателствата, както исторически, 
така и езиковедски, сочат тясна	връз-
ка	 между	 народите,	 населявали	
Мала	Азия	в	края	на	II-то	и	началото	
на		I-то	хилядолетие	пр.	Р.	Хр.		

Тръгнали от северозапада на Мала 
Азия, преминали през Тракия и Егей-
ско море, етруските се поселват в ра-
йоните на северозападната и на сред-
ната части на Апенинския полуостров  
и създават през VII век пр. Р.Хр. съюз от 
12 градове-държави с високо развита 
материална култура, която се разчита 
по археологическите находки, с които 
изобилстват италианските провин-
ции Тоскана, Емилия-Романя,Умбрия, 
Лацио.	 Името	 Рим	 на	 италиански	
(Roma)	 е	 идентифицирано	 като	
етруско. Автори от времето на  древ-
ния Рим не споменават нищо за етру-
ските, но има доказателства за една 
книга на император Клавдий (41-54 
г.), посветена на етруските - „Тирени-
ка“ и латинско-етруски речник, но до-
сега те не са открити. 
И така, убеден в правотата на свои-
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те проучвания, в продължение 30 го-
дини и 40 книги и статии, академик  
Владимир Георгиев публикува на нем-
ски език под заглавие „Етруско езико-
знаие“ в две части (през 1970 г. - пър-
ва: „ Древноетруски надписи“ и втора 
– през 1971 г. „Късноетруски надпи-
си“) категоричната си теза за произхо-
да на етруския език и своите преводи 
на най-значимите етруски надписи. 

След серията лекции из големите уни-
верситети през пролетта на 1971 г. 
Владимир Георгиев получава покани 
за интервюта от много агенции и пе-
чатни издания.

Във вестник „Ленинградска правда“  
ученият изявява пространно позици-
ята си. Той заявява: „ Досега в етру-
скологията се използваха главно два 
метода за изследване на езика - ети-
мологически и комбинаторен. Тези 
методи не доведоха до разрешаване на 
етруската загадка. Аз приложих един 
нов	 метод	 –	 метода	 на	 морфологи-
ческия	модел	или	на	морфологиче-
ската	 статистика. Морфологията е 
най-характерната или най-устойчива-
та страна на езиковата структура. Все-
ки език в това отношение има своите 
типични особености и само	 съвсем	
близко	сродни	езици	могат	да	имат	
еднаква	 морфологическа	 структу-
ра.	 Изследвайки	 края	 на	 думите,	
особено	 на	 древно	 етруските	 тек-
стове,	 аз	 установих	 морфологиче-
ския	модел	на	етруския	език,	който	
съвпада	с	този	на	хетския.”

Смятате ли, че Вашият метод позво-
лява да се четат еднозначно етруски 
текстове?

- Досега етруските текстове мо-
жеха само да се интерпретират, т.е - да 
се правят догадки за съдържанието 
на някои надписи, но те не можеха да 
се превеждат. Аз мога да давам точни 
преводи на етруските текстове.

Проверихте ли Вашия метод с големи 
етруски текстове ?
- В книгата ми са преведени над-
писите върху златните плочки от 
Пирджи, текстовете върху амфората 
от Формело, върху вазите от Червете-
ри и Нарче, върху оловната плочка от 
Монте Пити, върху колоната от Черве-
тери и други.

От Ройтерс го попитаха:
- Проф. Палотино иразява съмне-
ние в ефикасността на Вашия метод 
за сравнение на езика на етруските 
с езика на хетите, позовавайки се на 
факта, че от хетския език са познати 
само няколко редки фрагмента.

Той им разясни: „Тук има забъркване 
между хетски и гетски. Хетският език 
е доста добре познат. Сам Палотино 
отрече ефикасността на двата главни 
метода, с които досега се работеше в 
етрускологията. Аз въведох нов метод 
– метода на морфологическия модел.”

На 23 юни 1971 г. не го изненада това, 
че Асошиейтед прес разпространи 
едно изявление на проф. М. Палоти-
но срещу неговата теза и той написа 
отговор , който агенцията оповести с 
дата 30 юни.

„Твърдението, че хетския език няма 
нищо общо с етруския, е неверно. От-
давна е известно, че етруският е тясно 
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сроден с лидийския. От друга страна в 
най-ново време италианският хетолог 
О. Каруба  установи, че лидийският 
език е тясно свързан с хетския. Следо-
вателно и етруският е тясно сроден с 
хетския.

Твърдението, че етруско-пуническата 
семибилингва (сходни надписи на два 
езика – бел авт.) върху трите златни 
плочки от Пирджи се е оказала безпо-
лезна е също невярно. Действително 
пуническият текст предава по-накрат-
ко и доста свободно съдържанието на 
етруския надпис, но все пак той слу-
жи много добре като проверка (кон-
трола) за правилността на превода на 
етруския текст.

Тези документи потвърждават пра-
вилността на моето дешифриране и 
затова те не се харесват на г-н Пало-
тино.”

И сега щеше да напише една кратка 
брошура „Дешифрирането на етру-
ския език“ на български за по-широ-
ката публика и да включи там цялата 
тази полемика. 

Дали Шамполеон, след като разчита 
египетските йероглифи върху камъ-
ка от Розета с помощта на паралелния 
текст на старогръцки, е трябвало да 
се защитава така? Не, все пак Шампо-
леон е бил французин… Докога ние, 
българите, ще трябва да воюваме за 
доказаната правота на своите научни 
открития и тези?

След смъртта на големия български 
езиковед академик Владимир Георги-
ев (1986 г.) в нито едно западноевро-

пейско научно съчинение за етруски-
те не  се споменава неговото име. Все 
пак, всичките му научни трудове, из-
дадени на немски език, се съхраняват 
в библиотеките на европейските уни-
верситети. Тях няма как да заличат.

Знаете ли, че…
Вл. Георгиев е главен редактор на сп. 
„Български език“, на сп. „Балканско 
езикознание“, на „Кратка българска 
енциклопедия“ и на енциклопедия 
„България А-Я“. Като ръководител на 
екипа, създал „Правописен речник на 
българския книжовен език“ през 1945 
г., той	е	сред	инициаторите	за	създа-
ването	 на	 съвременния	 български	
правопис. Участва в съставянето на 
3 тома от „Български етимологичен 
речник“ през 1971-1986 г.
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Образователните реформи, па-
ралелно с очертаващата се все 
по-ясна тенденция към хума-

низиране на учебния процес, законо-
мерно водят до формиране на нова 
теоретична представа за образова-
ността на ученика, включваща в себе 
си и рефлексивни умения. Потребнос-
тта от целенасочено организиране и 
формиране на рефлексивни умения у 
учениците от началното училище се 
откроява още по-ярко в прехода от ма-
нипулативната към хуманистичната 
образователна парадигма (Стефано-
ва, 2005).
В специализираната литература съ-
ществуват методологически подхо-
ди, разкриващи основополагащите 
конструкти в процеса на фомиране 
на рефлексивни умения у учениците. 
В този аспект нашето внимание е на-
сочено към разкриване на някои под-
ходи, имащи отношение към проце-
суалната страна при формирането на 
рефлексивни умения у учениците от 
началното училище.
Рефлексивният подход има традиции 

в българската наука и представлява 
неоспорим български принос в рефле-
сивната проблематика. Изследовате-
лите в психолого-педагогическата на-
ука (П. Николов, В. Василев, Й. Димова, 
М. Георгиева, И. Колева и др.) доприна-
сят както за разработването на самата 
концепция за рефлексивния подход, 
така - и за конкретното приложение 
на постановките й в различни страни 
на образователния процес.
     При изследване на рефлексив-
ния подход, П. Николов полага в осно-
вата му идеята за дълбока промяна на 
традиционната схема на обучението: 
вместо обучаващ, в центъра на учеб-
ния процес трябва да бъде поставен 
самообучаващият се субект, който 
търси и получава квалифицираната 
помощ на своя преподавател, за да за-
доволи потребността си от самораз-
витие. Така рефлексивният подход 
съдейства учебният процес да се ори-
ентира към субекта и да се издигне 
неговата роля в собственото му инте-
лектуално и професионално развитие 
(Николов, 1985).

Хуманитаристика

Подходи за формиране на 
рефлексивни умения
У учениците

Списание  “Българска наука”, брой 98 (2017г.)
ISSN: 1314-1031

Автор: Христо Каменов
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 Авторът акцентира върху це-
леобразуването в учебния процес. Не 
само ангажираното и отговорно ра-
зясняване на целите на всяка стъпка 
от обучението, но и активното учас-
тие на учениците и студентите в из-
бора, образованието, формулирането 
и дори коригирането на основните и 
допълнителни цели в учебния про-
цес е залог, че те ще учавстват много 
по-активно в тяхното преследване и 
постигане. Ако обучаващият се субект 
активно осмисля и формулира собст-
вените си цели, той ще е способен на 
всяка стъпка от учебния процес ре-
флексивно да планира, регулира и 
контролира своята учебна дейност, да 
осмисля най-адекватните средства за 
нейното осъществяване, за самораз-
витие на личността (пак там).
Холистичен (цялостен) подход - не-
говото прилагане се обуславя от съ-
временното схващане за целите на 
обучението. Ученето се обосновава 
като една от основните видове дей-
ност, наред с играта и труда. Най-чес-
то то се определя като процес на осъ-
ществяване на връзка между детето и 
предметите и явленията от средата, 
която се фиксира в паметта на детето 
и благодарение на това то изгражда 
свое отношение към външния свят и 
се приспособява към него. 
Учебната дейност се описва като сис-
тема от съзнателни и целенасочени 
умствени и практически действия и 
операции на учещите, чието осъщест-
вяване осигурява усвояването на об-
ществено-историческия опит на чове-
чеството и изграждането на тяхната 
личност. (Стефанова, Т., 2012).
David Kolb (The Experiential Learning 
Model, 1976–1984) изгражда теория 

за ученето като цикличен процес. В 
изградения от него модел на ученето 
влизат четири стадия:
 конкретен опит – актът на учене 
започва с опита „тук и сега”;
 рефлексивно наблюдение – оп-
итът е съпровождан от събирането 
на данни и наблюдения относно този 
опит;
 абстрактна концептуализация – 
заключения от анализа;
 активно експериментиране – 
данните, след като са анализирани, 
се интегрират в опита на индивида 
за използване с цел модифициране на 
поведението му и нов конкретен опит.
  Ученето и преподаването имат своя 
организация, методи и техники, про-
тичат в определено време и простран-
ство. Обучението е процес на взаимо-
действие между два субекта – учител 
и ученик. Съзнателният носител на со-
циалните цели на обучението е главно 
учителят. Това обуславя и съдържа-
телните разлики в целенасочеността 
на дейността на учителя и ученика в 
едно и също време и отношение.
  Ученето може да се извършва в кон-
текста на обучението (преподаване и 
учене), но също така - и в контекста на 
самообучението. Способността за са-
мообучение се основава върху цялост-
на стратегия на учене и включва лич-
ните планове и стремежи на ученика.
Придобиването на такава способност 
означава променен учебно-познавате-
лен процес в сравнение с досегашния. 
Учебен процес, който развива спо-
собност за самообучение, включва: 
изграждане на учебни умения в тази 
посока, изграждане на съзнание за 
саморазвитие, мотивиране чрез сти-
мулиране на собствени идеали и стре-
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межи, използване на технологии за 
непрекъснато самообразоване. Изтък-
ва се, че съвременният образователен 
процес следва да дава възможност на 
ученика непрекъснато да преосмисля 
своите начини на учене и да експери-
ментира в търсенето и усвояването на 
нови знания, като развива индивиду-
ална стратегия за самообразоване със 
свои собствени технологии (Стефано-
ва, Т., 2012).
Ситуативен подход
Този метод е сред най-обещаващи-
те новости в дидактиката на ХХ век, 
конкуриращ се с приложението на 
компютри и мултимедия в образова-
телния процес. Обуславя се от използ-
ването както на планирани ситуации, 
така - и от възникналите по време на 
образователния процес. Използват се 
за имитация на професионалната или 
организациторска дейност за учебни 
цели. Създадени са в практиката на 
йезуитските училища през ХVIII век, а 
след Втората Световна война  се раз-
пространяват по целия свят, възроде-
ни в Харвард и Йелс при обучението 
на мениджъри.
Заемат важно място в образователния 
процес – за илюстрация, за получава-
не на обратна връзка, за формиране 
на умения и навици, за затвърждава-
не на знанията и уменията, за провер-
ка и оценка (Иванов, И., 2005).
Компетентностен подход 
Този подход поставя акцент върху 
крайните резултати от обучението и 
получаването на знания и умения с 
висока приложимост в реалния живот.
Стремежът към адекватност на 
съвременните реалности предполага 
преход на образованието от квали-
фикационния подход към компетент-

ностен. Този преход се проявява в 
това, че засилването на познавател-
ното и информационното начало в 
професионалния, обществения и лич-
ния живот на човека все повече се 
разминава с традиционното разбира-
не за професионална квалификация. 
Много по-приемливо става понятието 
компетентност, включващо в себе си 
системно организирани интелекту-
ални, комуникативни, рефлексиращи, 
самоорганизационни и морални нор-
ми, позволяващи успешно да се орга-
низира дейността на човека в широк 
социален, икономически и културен 
смисъл. 
Главната задача на образованието 
става подготовката на компетентни 
специалисти, т.е. - на хора със зна-
ния за различните страни на живо-
та, с навици за творческо боравене с 
интелектуалния и професионалния 
инструментариум, със способности 
за взаимодействие с други хора в раз-
лични ситуации с цел постигане на 
конструктивно взаимодействие с тях. 
{Национална програма за развитие 
на училищното образование и преду-
чилищното възпитание и подготовка 
(2006 – 2015 г.), http://www.mon.bg/}.

Комплексно-интегративен подход 
 Този подход отразява интегративни-
те тенденции във всички елементи на 
образователния процес – в целите, в 
съдържанието, в организацията и ме-
тодиката на педагогическия процес.
Съвременната общообразователна 
дидактическа система у нас има две 
основни страни: обективно-предмет-
на и субективно-личностна (Денев, Д., 
1981).
Първата включва познания за све
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та с широк профил и начини за пре-
образуването, за изменението му. 
Познанията са диференцирани спо-
ред степените на фундаменталност 
и са интегрирани съобразно общи 
признаци. Начините се обособяват 
в определена система от методи за 
творческо прилагане в съответни 
дейности. Субективно-личностната 
страна предполага способности за са-
моусъвършенстване и е насочена към 
развитие на интелекта и творческите 
възможности на личността.
 Всяко обучение протича индивидуал-
но и в социална среда. Независимо от 
избраната урочна структура и методи-
ческа форма, обучението се осъщест-
вява съобразно с един общ дидакти-
чески принцип: започва с разкриване 
на явленията в нова, непозната за уче-
ника конкретна сетивна среда или 
абстрактно-теоретична ситуация, но 
така избрана и конструирана, че да 
направлява и облекчава според въз-
растовите възможности познавател-
ната работа на ученика въз основа на 
конкретизирани и по-рано усвоени 
знания. Правят се предположения, 
обосновани разсъждения, емпирични 
и теоретични доказателства, форму-
лират се съответни изводи. Учебният 
процес завършва с практическа про-
верка на усвоените знания, изпълня-
ват се творчески задачи.
 Приложението на комплексно-инте-
гралния подход интензифицира учеб-
но-възпитателния процес. За едно и 
също време чрез този подход се пости-
гат по-високи резултати в развитието 
на учениците. Това е напълно естест-
вено, като се вземе под внимание фа-
ктът, че комплексно - интегралният 
подход създава условия да се подбере 

учебно съдържание, което отразява 
същността на света и на обществения 
човешки опит.
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 Маркетинг

Връзка между маркетинга и 
икономическата теория
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Автор: Лиляна Иванова Сиракова, Докторант в Русенски университет 

“Вярвам, че маркетингът е част от 
икономиката и че допълва и обогатя-
ва икономическата теория.”- заявява 
бащата на маркетинга - проф. Филип 
Котлър. [15 ]

Резюме

Маркетингът е наука, непосред-
ствено свързана с проявление-
то й в условията на цялостния 

икономически процес в дадена бизнес 
организация,  без която в съвременната 
пазарна икономика би било невъзмож-
но да се постигне траен пазарен успех. 
Чрез маркетинга става възможно да се 
балансира разнообразието от цели на 
организацията, които имат неизменно 
икономически характер, и нуждите на 
клиентите в следните насоки: да се по-
стигне оптимална удовлетвореност на 
клиентите и да се постигне резултат-
ност на действията. 
Ключови	думи	
Маркетинг, икономическа теория, те-
ория за потребителско поведение, по-
требители, клиенти
Въведение	
Несъмнено много литература е изписа-
на относно същността на икономиче-
ската наука. Общата икономическа тео-

рия е фундаментална наука, изучаваща 
човешката дейност. Човешката дейност 
има икономически аспект, защото се 
бори с оскъдността. Човекът трябва да 
избира между различни избори, които 
икономистите наричат алтернативни 
цени (цените на пропуснатите възмож-
ности). Именно в това триединство- ос-
къдността на ресурсите, изборът меж-
ду различни цели и алтернативните 
разходи- се изразява същността на ико-
номическата дейност. Икономическата 
наука изучава човешкото поведение в 
процеса на управление на оскъдните 
ресурси, анализирайки начините, по 
които индивидът и обществото употре-
бяват ограничените ресурси при задо-
воляване на неограничените си нужди. 
Човекът е активно същество, личност, 
която пресмята, оценява, избира, реа-
гира по различен начин. Но също така 
той действа в рамките на икономиче-
ския живот, обусловен от условията 
на икономическата активност. Реймон 
Бар и Фредерин Тьолон пишат : “на 
икономическата теория, или анализ, е 
присъщо да формулира концепции, да 
търси определелящите фактори и по-
следствията от различните явления, 
да разкрива главните и устойчиви от-
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ношения, които се установяват между 
тях, да извежда от действителността 
опростено обяснение за функциони-
ране на стопанството. Икономиче-
ската теория формулира логически 
системи, които играят ролята на обяс-
нителните модели за икономическата 
действителност. “ [1]
Изложение 
Известно е, че съвременната иконо-
мическа теория се основава на посту-
латите на неокласическата концеп-
ция за икономиката. Несъмнено обаче 
и неокласическата доктрина търпи 
критика към своя анализ и поява на 
нови теории. За разлика от други на-
уки, икономическата теория изуча-
ва една система, която е не само по- 
сложна, но и се намира в постoянно 
движение и промяна. [ 23]
А. Калецки в своя труд “Капиталъзъм 
4.0.“ недвусмислено твърди: “иконо-
мическата наука днес е дисциплина, 
която трябва или да умре, или да пре-
търпи промяна в парадигмата, която 
едновременно да увеличи обхвата на 
погледа й и да я направи по- скромна. 
Тя трябва да разшири хоризонтите си, 
като признае прозренията на други-
те социални науки и исторически из-
следвания, и трябва да се върне към 
корените си. Смит, Кейнс, Хайек, Шу-
мпетер и всички останали наистина 
велики икономисти се интересуваха 
от икономическата реалност. Те изу-
чаваха реалното човешко поведение 
на действително съществуващите па-
зари, вместо да правят допускания за 
безтелесни представителни агенти и 
десоциализирани идеални пазари от 
вид, който не в състояние да служи 
като приближение на реалния свят. “ 
[ 8 ] 

Постиндустриалното общество и про-
цесът на превръщане на знанието 
и информацията в основен фактор 
за производство и реален капитал, 
предизвикват реални предизвикател-
ства и пред икономическата теория. 
“Социалните предизвикателства в съ-
временната транснационална иконо-
мика провокираха дълбоки процеси 
на трансформация в ценностните ас-
пекти на съвременната икономическа 
мисъл. В основата на тези трансфор-
мации стои обективният просец на 
глобализация и регионализация в съ-
времения свят...” [ 21 ] 
Преходът към новите икономически 
реалности в края на миналия и нача-
лото на нашия век предизвикват зна-
чими промени в икономическата тео-
рия и търсене на нова икономическа 
парадигма. В най-общ план контурите 
на новите икономически реалности 
имат следните насоки:
• Наличие на преход към нов тип 
икономика, при която пазарите на 
стоки и услуги, каквито са днешните, 
може би ще се свият за сметка на рас-
теж на съвременното общество ще се 
оформят главно в две сфери на зна-
ние- образование и здравеопазване. 
Бъдещият “свободен пазар” ще озна-
чава предимно поток на информация , 
а не толкова търговски обмен [ 5 ].  На 
този пазар централно място заема по-
требителят – клиент. Важно е да бъде 
отбелязано, че масовият пазар все 
повече се разпада на диференцирани 
ниши, които удовлетворяват специ-
фичните нужди на потребителя. 
• За обществото на знанието, зна-
нието е основен икономически ресурс 
и най- значим фактор за производство, 
производителността и конкурентос-
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пособността. Знанието е насочено 
към постигане на по- високо качест-
во, по- увеличаваща се ефективност и 
по-широко обхватна конкурентоспо-
собност. Според Питър Дракър, Алвин 
Тофлър и др., знанието е двигателят 
на трансформацията и определящ 
иновативен фактор. “Имаме нужда от 
икономическа теория, която да поста-
ви познанието в центъра на производ-
ството на богатствата. Единствено тя 
може да обясни икономическото раз-
витие и иновациите.“ [6] 
• Настъпва промяна в управле-
нието, на което вече не се гледа като 
властов ресурс, а начин да се превър-
не знанието в източник и фактор на 
материално и духовно благополучие. 
Навсякъде става водещо компетент-
ното управление с мисия, която над-
хвърля икономическите цели.
• Глобалната информационно-ко-
муникационна революция, която раж-
да глобалистично-мрежови свят и на-
лага дигиталната култура. М. Кастелс 
обобщава, че макар новата икономика 
да възникна главно в САЩ, тя бързо 
се разпространява в Европа, Япония, 
азиатския Пасифик и избрани разви-
ващи се райони по света, водейки след 
себе си преструктуриране, проспери-
тет и криза в рамките на един процес, 
възприеман под названието “глоба-
лизация”. Този процес, в многообра-
зието на своите проявления, изразява 
мащабна структурна промяна, когато 
икономиките и обществата намират 
свои специфични начини за включва-
не в прехода към една нова форма на 
развитие- информационализма, чий-
то решаващ белег е мрежовата органи-
зация. “Новата икономика е организи-
рана на базата на глобални мрежи от 

капитал, управление и информация, 
чиито достъп до технологичното ноу-
хау стои в основата на производител-
ността и конкурентоспособността. “ [ 
9] 
• Все повече се налагат социал-
ните ценностни ориентирани върху 
икономическите процеси, като по-
следните се разглеждат в глобалната 
общност на обществено-политиче-
ските, културно-цивилизационните, 
екологичните реалности. [ 20] 
• Зараждащото се ново общество 
А. Калецки нарича “ капитализъм 4.0”. 
Според автора “капитализмът е адап-
тивна социална система, която мути-
ра и еволюира в отговор на променли-
вата среда....капитализмът е склонен 
към кризи, замъглен от несигурност 
и зависим от държавна подкрепа за 
оцеляването си...новото икономиче-
ско мислене ще трябва да отговаря на 
три условия, ако иска да предостави 
полезен анализ и насоки за развитие-
то на капитализма през следващите 
години. Първо, ще трябва да признае, 
че пазарната икономика не е статична 
система в равновесие, а такава, която 
непрекъснато еволюира. Най-важна-
та и ценна черта на конкурентната 
пазарна система е способността й да 
се адаптира в отговор на социални, 
политически и технологически про-
мени. Втората ключова идея е, че са 
необходими силна държава и силен 
пазар.Третата съществена характе-
ристика на новата икономическа нау-
ка, и като причина и като следствие от 
горните две, ще е тя да се концентри-
ра на вътрешно присъщата непред-
видимост на човешкото поведение 
и икономическите събития. Всички 
участници в новата икономика, която 
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се появява след кризата, ще признаят, 
че както пазарите, така и държавата 
могат да грешат. “ [8 ] 

Проф. Д. Минчев акцентира върху 
това, че неадекватността на неокла-
сическата теория се дължи на ограни-
чения в подхода ( модела на мислене, 
парадигмата) към изследвания обект, 
а именно: в ограничения  обхват при 
реализация на познавателната функ-
ция, в методологията; в инструмента-
риума и в практическите препоръки, 
и по- конкретно: монизъм, изразен 
чрез детерминизма на субективния 
индивидуализъм, който се изразява 
в прекален дедуктивизъм, прекален 
субективизъм; отдалечаване от хума-
низма и изолация от политическите и 
социални фактори. [16] В книгата си, 
проф. Д.Минчев аргументира тезата, 
че неокласическата доктрина е при-
годена да действа в обществена среда 
каквато е англосанксонския тип, с ви-
соко развита икономика, но дори и то-
гава  тя не е лишена от неефективност, 
главно поради факта , че не отчита со-
циокултурното влияние на средата. 
Спрямо микро равнището, теорията 
абсолютизира една измислена, из-
куствена фигура на рационален паза-
рен субект, съпоставящ своите ползи 
и разходи. Защитава се тезата, че е не-
обходим друг подход, наречен “подход 
на органичното цяло”- философска по-
зиция, която се гради върху триедин-
ството на природа, човек и общество, 
разгледани като тоталности и плура-
лизъм в методологията. Алтернатив-
ният модел на мислене включва още и 
хуманистична гледна точка, способна 
да доведе до по- реалистичен анализ 
и на тази база- по- плодотворно реше-

ние на човешките проблеми. [17 ] 
Развитието на най-новите направле-
ния в икономическата теория от края 
на миналия век и началото на нашия, 
показа че в търсенето на опора за свои-
те теории съвременната икономиче-
ска наука се отказва от тезата за инди-
вида, зает с максимизация на своята 
собствена полезност. Все повече се 
налага признанието, че човек избира 
едно или друго решение в условията 
на социално обкръжение и че различ-
ните видове дейности предполагат 
различни поведенчески стратегии.  
Икономическата теория е достигна-
ла до етап на наложително преосмис-
ляне на основните методологически 
подходи и базови теоретични посту-
лати в посока на ограничаване прос-
транството за социално неутрална 
икономическа наука. Съвременните 
промени в икономическата теория се 
свързват все повече с разбирането за 
вградеността на икономиката в ця-
лостна политико-икономическа,  об-
ществено-институционална система, 
изградена на ценностни ориентири 
на социокултурното, нравствено- 
етичното, историко-еволюционното 
развитие. [22 ]
Маркетингът своевременно се адап-
тира към непрекъснато променящи-
те се условия, отчитайки изменения-
та в характера и средата за развитие 
на бизнеса. Неговото все по-широко 
обхватно развитие налага решения-
та на цялостните стопански проце-
си, а неговата концепция е водеща не 
само при стопанските, но и при несто-
панските организации. “Класически-
ят маркетингов модел има нужда от 
пренастройка, за да отговаря на из-
искванията на бъдещето. Маркетин-
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гът трябва да се деконструира, преде-
финира и разшири...умните компании 
възприемат маркетинговия подход 
усети и отговори. “[10 ]
Настъпилите колосални промени 
вследствие на новите технологии, гло-
бализацията и хипер конкуренцията 
налагат преразглеждане и изменение 
на голяма част от стратегиите, поли-
тиките и структурите на компаниите, 
за да могат да се възползват от въз-
можностите на новата икономика. За 
да бъдат адаптирани към новата ико-
номика, специалистите по маркетинг 
трябва да придобият умения за проуч-
ване, създаване и доставяне на стой-
ност. Маркетинговите мениджъри 
своевременно трябва да разкриват 
новите стопански реалности, изграж-
дайки акуратни политики, стратегии 
и конкретни подходи за развитие на 
бизнеса. Ако искат да доставят стой-
ност, маркетинг специалистите тряб-
ва да извършват четири вида дейнос-
ти в новата икономика [ 11 ]:
1. Да идентифицират нови пазар-
ни възможности.
2. Да преценяват тези възможнос-
ти и да препоръчват най- добрите от 
тях.
3. Да формулират стойностното 
предложение и пазарното предложе-
ние, които най- добре отговарят на 
нуждите на целевия пазар.
4. Да предложат стойностна вери-
га, която най- добре ще достави обе-
щаната стойност. 
В съвременните икономически реал-
ности се преплитат индустриални и 
постиндустриални отношения. Оце-
лявайки в ожесточената конкурент-
на борба, фирмите са изправени пред 
необходимостта да запазят най- до-

брото от своята сегашна дейност и да 
развиват нови знания и умения, пре-
ди всичко в преосмислянето на корпо-
ративните стратегии, където  приори-
тетната роля е на маркетинга.
  Маркетингът и маркетинговата 
концепция са продукт на модернис-
тичнотo фокусиране върху икономи-
ката.[26]  Успехът на фирмите с мар-
кетингова ориентация се корени от 
възприемането на техните продукти 
на пазара и тяхната реализация при 
процеса на размяната, като крайна-
та цел на маркетинга е максимизи-
рането на продажбите и печалбите в 
дългосрочен период. Съвременният 
маркетинг съчетава в себе си модер-
нистични и постмодернистични еле-
менти. “Съвременният маркетинг е 
постмодернистичен като практика, 
но неговите теоретични философ-
ски конструкции са модернистични 
в своята същност и са обусловени от 
специфичните характеристики на по-
стиндустриалното общество. Марке-
тингът е квинтенсенция на съвремен-
ното общество и на постмодерната 
култура.” [2].
В книгата си “Маркетинг 3.0.” проф. 
Котлър фокусира вниманието към 
новото лице на маркетинга, а именно 
преминаването му от “клиентоцен-
тричност към човекоцентричност, а 
рентабилността се балансира от кор-
поративната социална отговорност”.
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Маркетинг 1.0.

Продуктоцентричен 
маркетинг

Маркетинг 2.0.

Ориентиран към 
потребителите 

маркетинг

Маркетинг 3.0.

Ръководен от 
ценностите маркетинг

Цели Да продава продукти Да задоволява и 
задържа клиенти

Да напрви света едно 
по- добро място

Движещи сили Индустриална 
революция

Информационни 
технологии

Нова вълна технологии

Как компаниите гледат 
на пазара

Масови потребители с 
физически нужди

По-взискателни 
потребители с ум и 

сърце

Човешки същества с ум, 
сърце и дух

Основна маркетингова 
концепция

Разработване на 
продукт

Диференциация Ценности

Маркетингови насоки на 
компанията

Спецификация на 
продукта

Корпоративно 
и продуктово 

позициониране

Корпоративна мисия, 
визия и ценности

Стойностни 
предложения

Функционални Функционални и 
емоционални

Функционални, 
емоционални и духовни

Взаимодействие с 
потребителите

Трансфер от един човек 
към множество хора

Връзка на един човек с 
друг човек

Сътрудничество на 
множество хора с 
множество хора

Най- общо казано ерата на ”Маркетинг 
3.0” е ера, при която маркетинговите 
практики са силно повлияни от про-
мените в поведението и отношението 
на потребителите. Новият маркетинг 
ще се осъществява като хармония 
между трите понятия: идентичност, 
интегритет и имидж. Негови градив-
ни елементи са : [ 12 ] 
 Маркетинг на сътрудничество 
или сътрудничество между бизнес 
единици, които притежават сходни 
ценности и желания;
 Културният маркетинг или мар-
кетинг към грижи и желания на гло-
балните граждани;
 Възходът на творческото обще-
ство или хората, работещи със своето 
дясно полукълбо в сектори като нау-
ка, изкуство и професионални услуги.

Тази нова ориентация на маркетин-
га е свързана с преход от физическия 
към духовния човек с право на инфор-
мация, с чувство за мисия и принос, 
съзнание за цялост и взаимообвърза-
ност. Той има нови потребности, ка-
квито са творчество, сътрудничество, 
любов и хармония, себеактуализация, 
хуманност, сигурност, околна среда и 
затова е маркетинг на ценности. Нови 
са и начините на задоволяване на по-
требностите- едновременно на физи-
ческо, функционално, емоционално и 
най- вече духовно ниво.[ 3] 
Съществено отражение на връзката 
с икономическата теория оказва тео-
рията за потребителското поведение. 
Концептуалните основи на теория-
та на потребителското поведение са 
здраво вкоренени във фундаментал-
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ните социални науки. На първо място, 
трябва да се започне с философията 
като майка на всички науки, в кон-
текста на идеализма и материали-
зма, който достига до биологизъм в 
антропологията. Други философски 
концепции и парадигми, залегнали в 
основата на теорията на потребител-
ското поведение, са рационализмът и 
ирационализмът, позитивизмът, диа-
лектиката и хедонизмът. Всички те са 
оставили сериозен отпечатък върху 
съвременната икономическа и марке-
тингова теория на потребителското 
поведение. [ 14] 
Теорията за потребителско поведение 
анализира избора на потребителите, 
който е детерминиран от съвкупност 
от ценови и неценови фактори. Пра-
вейки своя избор, потребителите пра-
щат сигнал на производителите, че 
тяхната дейност е получила пазарна 
оценка и направените за нея разходи 
могат да бъдат възстановени. Фунда-
ментът  на съвременната теория за 
потребителски избор е неокласиче-
ската теория. Теорията за потребител-
ско поведение има следните базисни 
положения: [15]
• Потребителят е суверенен в своя 
избор;
• Потребителят има рационално 
и последователно поведение;
• Изборът зависи от субективната 
оценка на потребностите на всеки ин-
дивид;
• Пазарът предоставя достоверна 
и пълна информация за цените;
• Потребителят се стреми да мак-
симизира изгодата за себе си при за-
дадените бюджетни ограничения и 
се стреми да запази това равновесие 
чрез адекватна реакция на всяка па-

зарна промяна;
Базовият модел на потребителя в ми-
кроикономиката предполага съвър-
шена рационалност на потребител-
ското поведение, резюмирано доста 
добре в трите хипотези за неговото 
поведение:
 Първа хипотеза: потребителят 
винаги е готов да осъществи арби-
тражна оценка, която всъщност пред-
ставлява ограничение на потребле-
нието. Ако потребителят е на един 
пазар, способността му да преценява 
го принуждава да избира между пред-
лаганите стоки;
 Втора хипотеза: предполага се, 
че потреблението доставя максимум 
удовлетворение.Той се стреми към 
максимално благоденствие( следова-
телно е хедонист); 
 Трета хипотеза: потребителят 
живее в свят на ограничения. Огра-
ниченията могат да бъдат бюджетни. 
Всяко благо, доставящо удовлетворе-
ние на потребителя си има цена, раз-
бирана като обменен курс между това, 
което потребителят е готов да понесе, 
и удовлетворението, доставено му от 
потребяването на желания обект. 
“Хипотезата за рационалността на по-
ведението се очертава следователно 
като почти неизбежна, а трудността 
се състои в това да й се даде точното 
съдържание.“ [1] Според проф. Мин-
чев по-реалистично е да използваме 
понятието „модифицирана рационал-
ност“, която “напълно съответства на 
концепцията за човека като единство 
на природна и обществена материя, 
на материя и съзнание, на природа и 
култура и изобщо на противоречива 
същност...Модифицираната рационал-
ност е концепция, претендираща за 
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самостоятелност, контрапункт на не-
окласическата, въпреки всички опити 
да се задържи концепцията за пълна-
та рационалност.” Защото “реалният 
индивид търпи влиянието на средата 
и тя модифицира неговите действия, 
в това число и стремежа му към ра-
ционално поведение. Затова е необ-
ходим органичен подход и интердис-
циплинарен анализ.” [12] Действията 
на човешкия индивид се обуславят от 
окръжаващата среда, но и от неговия 
характер, който не винаги допуска ра-
ционално отношение към средата. 
От гледна точка на маркетинга, по-
требителското поведение обхваща 
съвкупността от дейности, които 
предшестват, придружават и следват 
решенията за покупка и в които ин-
дивидът или организацията участват 
активно, правейки своя избор. Бъдей-
ки краткословни, ще се отбележи , че 
потребителят е главна цел и смисъл 
на бизнеса и той е този, който изразя-
ва своите желания. Задачата на мар-
кетинговите специалисти е да изслед-
ват факторите, влияещи на избора на 
потребителите, за да могат да разра-
ботят впоследствие маркетингов ком-
плекс, задоволяващ техните нужди и 
желания. 
Сабине Куестер дефинира потреби-
телското поведение като ”проучване 
на процесите, които отделните инди-
види, групи или организации използ-
ват, за да изберат най- подходящите 
за тях продукти, услуги, опит и идеи, 
чрез които да удовлетворят възник-
налите у тях нужди. “[ 26 ] 
Изучаването на потребителското по-
ведение е важно за организациите, за-
щото понижава риска от неуспех при 
реализацията на продуктите, като съ-

щевременно дава съществени предим-
ства пред конкурентите. Позовавай-
ки се на потребителското поведение, 
организациите добиват представа за  
структурата и динамиката на потре-
бителското търсене, т.е. какво влияе 
и определя вкусовете и предпочита-
нията на потребителите.  Също така, 
потребителското поведение дава ста-
билна основа за разработването на 
по- добри маркетингови кампании и 
стратегии. 
Дж. Залтман определя шест заблуди 
на маркетинга, свързани с потребите-
лите:[ 7]
 потребителите мислят по раз-
умен или рационален, линеен начин- 
емоциите на хората са тясно препле-
тени с процесите на разсъждение. 
Анатомията на емоцията означава 
множество качества, която я съставят 
и й дават възможност да приема раз-
лични значения в различните ситуа-
ции;
 потребителите с лекота могат 
да обяснят своето мислене и поведе-
ние. 95 % от мисленето се осъществя-
ва в безсъзнателното- тази хаотична 
смесица от спомени, емоции, мисли и 
други когнитивни процеси, които не 
можем да изразим вербално;
 психиката, мозъкът, тялото и за-
обикалящата потребителите култура 
и общество могат адекватно да се изу-
чават, независимо едно от друго;
 спомените на потребителите 
представят точно техните преживява-
ния. В действителност нашите споме-
ни са метафори и подлежат на непре-
късната промяна;
 потребителите мислят с думи;
 потребителите могат да бъдат 
“инжектирани” с послания към ком-
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панията и ще ги интерпретират така, 
както са възнамерявали маркетолози-
те.
Избягвайки посочените заблуди, е не-
обходим прозорлив анализ на потре-
бителите, за да могат да бъдат изуча-
вани детайлно. 

Фиг.1:	 Прозорлив	 анализ	 на	 потре-
бителите.[7	]

*Kомпании като General Motors, IBM, 
Hewlett-Packard, Procter&Gamble, Coca-
Cola учат повече за потребностите, 
удовлетворението и лоялността на 
потребителите, като изучават всеки 
компонент в системата мозък-психи-
ка-тяло-общество в тяхната цялост, а 
не го изучават поотделно.

 В заключение следва да се обър-
не внимание на въпроса за промяна-
та на потребителя, или с какво се ха-
рактеризира новия потребител. Все 
по- взискателните потребители на-
стояват за изчерпателна информация 
за това, което купуват, за най- добро 
следпродажбено обслужване, за еко-

логични и опазващи природата изиск-
вания. Потребителското поведение 
днес е коренно различно след поя-
вата и масовото разпространение на 
мобилни телефони, лаптопи и табле-
ти и затова говорим за “мултиекра-
нен” потребител (Multi-Screen User). 
Той не само се движи между много 
екрани на сматрфони, таблети, ком-
пютри ли телевизири, но извършва 

редица дейности едновременни, за 
да изпълни дадени задачи. [23] “Мул-
тиекранният“ потребител създаде на 
свой ред и многоекранен маркетинг 
(Multi-Screen Marketing). Многоекран-
ният маркетинг има много голямо 
влияние в променящия се свят. Едно 
от предизвикателствата, пред които 
са изправени дигиталните търговци, 
е да следят поведението на потреби-
телите между различните устройства. 
Необходимост за интернет сайтовете 
е да запазят прогреса, особено в елек-
тронната търговия. Мултиекранните 
потребители са готови да превключат 
второто, третото или дори четвър-
тото си устройство, когато са отегче-
ни или просто разсеяни от текст или 
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шум. За търговците съществува въз-
можност да създадат продукт, който 
да допълва този, който е показван по 
телевизията. Той може да допълни 
живото изпълнение и да предостави 
повече възможности за рекламодате-
лите. [22]
 
	 Заключение

Освен новия облик на потребителите, 
темата за потреблението буди и доста 
тревожни размисли относно бъдеще-
то като цяло. “В разсъжденията за това 
как обществата трябва да бъдат насо-
чени към устойчиво бъдеще е важно 
да съзнаваме, че човешките постъпки, 
които са в центъра на съвременната 
културна идентичност  и на икономи-
ческите системи, не са избор, който е 
изцяло под контрола на потребителя. 
Те системно се подсилват от една все 
по- преобладаваща културна парадиг-
ма- потребителството... потребител-
ството е културен модел, който кара 
хората да търсят смисъл, задоволство 
и приемане предимно чрез потребява-
не на стоки и услуги. Потребителсво-
то кара хората навсякъде да свързват 
високите равнища на потребление с 
благосъстояние и успех. “[ 4] 
Съвременният маркетинг прави въз-
можно една компания да е печеливша, 
съсредоточавайки се върху интере-
сите и ценностите на човека. Вече 
говорим за човекоцентричен марке-
тинг, в който компанията генерира 
печалби, създавайки по- висока стой-
ност както за своите клиенти, така и 
за своите партньори и обществото 
като цяло. Новият маркетинг има за 
цел на направи света едно по- добро 
място, където съжителстват в хармо-

ния икономика, природа и общество. 
Маркетингът е най- ефективният ин-
струмент за развитие на пазарната 
икономика, който е ориентиран към 
удовлетворяването потребностите на 
потребителите и обществото. Успеш-
ното бъдеще принадлежи  на органи-
зациите, които осъществяват марке-
тинговия комплекс по начин, който 
съответства на корпоративния и об-
ществен интерес.   
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