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Гepмaния e нaпът дa пpeдcтaви пъpвия в cвeтa пътничecĸи влaĸ без вредни eмиcии, ĸoйтo 
щe бъдe зaдвижвaн от вoдopoд. Влакът, наречен Соrаdіа іLіnt, отделя единствено пapa в 
aтмocфepaтa и е алтернатива на 4000-те дизeлoви влaĸа в страната. 

Властите в Долна Саксония вече са поръчали 14 влака от френската компания Alstom и 
ако бъде пожънат успех, вероятно още подобни влакове ще започнат да се движат в Германия, 
съобщава Die Welt.Тестването на влаковете ще бъде извършено до края на годината, а първите 
редовни линии се очаква да тръгнат през декември догодина. 

Влакът бе представен за първи път на търговското изложение InnoTrans в Берлин през август и 
е напът да стане първият влак, задвижван от водород, който ще превозва редовно пътници на 
дълги разстояния.Интерес към технологичното откритие е проявен и от страна на Холандия, 
Дания и Норвегия. 

Влакът се задвижва от огромни литиево-йонни батерии, които черпят енергия от резервоар 
с водород, разположен на покрива на влака. Водородният влак може да изминава близо 400 
мили на ден със скорост до 87 мили в час, а единственият звук, който издава, идва от колелата 
и съпротивлението на въздуха.„Alstom се гордее да въведе в експлоатация тази революционна 
иновация в областта на транспорта на чистата енергия“, казва в изявление генералният дирек-
тор на компанията Henri Poupart-Lafarge.

„Това е демонстрация на способността ни да работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти 
и да разработим влак само за две години“, добавя той.

Водородният влак работи, като водородът реагира с кислород, за да произведе огромни коли-
чества енергия, като единственият отпаден продукт в процеса е водата.НАСА използва течен во-
дород за изстрелването на ракетите си в космоса от 70-те години на 20-ти век насам. Огромни-
ят облак, който се образува, когато някоя от совалките им поеме към небето, не е дим, а пара.

 Превод: Цветелина Христова

НОВИНИ

Първият в света “водороден влак” може да измине почти 500 
мили на ден при скорост до 87 мили в час

Германия 
представя първия 
беземисионен 
влак, който отделя 
единствено пара 

ВИДЕО

Източник: www.Independent.co.uk

http://move.bg/
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НОВИНИУченици синтезираха 
в кабинета си по 
химия продаваното 
за 750 долара 
лекарство на Мартин 
Шкрели за едва 2 
долара   

 Превод: Цветелина Христова

Миналата година мениджърът на хедж фонд Мартин Шкрели попадна в новините по 
възможно най-неприятната причина, когато купи антипаразитното лекарство Дара-
прим и веднага наду цената му от 13,50 на 750 долара за таблетка.

За да докажат, че това е една наистина идиотска постъпка, група гимназисти от Ав-
стралия произведе 3,7 грама от активното вещество на Дараприм в кабинета по химия на учи-
лището за едва 20 долара. Това количество би се продавало  за между 35 000 и 110 000 долара 
по настоящите цени на компанията на Шкрели. 

За сравнение, цената на таблетката, произведена от учениците, е едва 2 долара, докато компа-
нията Turing Pharmaceuticals я продават за 750 долара в САЩ (компанията намали наполовина 
цената на лекарството за американските болници след вълната на недоволство, но не я проме-
ни за частните пациенти).

Дараприм е в списъка на основните лекарства на Световната здравна организация. Медика-
ментът е антипаразитен и се използва за лечение на инфекции като токсоплазмоза и малария, 
особено при пациенти с отслабена имунна система като например ХИВ-позитивни пациенти, 
онкоболни на химиотерапия или бременни жени.

Ученици от Sydney Grammar School започнали опити да синтезират активната съставка на Дара-
прим в рамките на извънкласни занимания по химия, още когато беше обявено увеличението 
на цената през септември миналата година. 

“Да работим върху истински проблем определено повиши ентусиазма ни”, казва пред  The 
Sydney Morning Herald един от студентите - 17-годишният Остин Жанг. 

“Предисторията накара нашия експеримент да изглежда по-важен“, добави неговият съученик 
Джеймс Ууд.

Учениците работили съвместно с химика Алис Уилямсън от Университета в Сидни чрез изследо-
вателска онлайн платформа, наречена Open Source Malaria, чиято цел е да използва обществе-
нодосъпни лекарства и медицински практики за лечение на малария.

За да получат активната съставка на Дараприм, известна като пириметамин, учениците запо-
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чнали с 17 грама 2,4-хлорофенил ацетонитрил, който може да бъде закупен онлайн на цена 
около 36,50 долара за 100 грама.

Но те трябвало да открият нов начин за синтезаирането на пириметамин от изходните състав-
ки, тъй като патентованият метод бил твърде опасен, за да бъде приложен в училищната лабо-
ратория.

“Ние не можехме да приложим патентования метод, тъй като той включва опасни реагенти”, 
казва учителят по химия Малкълм Бинс. 

Вместо това, те са прекарали последните 12 месеца в търсене на свой собствен, по-безопасен 
начин за производство на лекарството. В края на ноември те най-накрая успели да синтезират 
3,7 грама пириметамин (на снимката).

Чистотата му e потвърдена с помощта на спектрограф от химика Уилямсън, а екипът представил 
резултатите пред Австралийския кралски химичен институт на симпозиум по органична химия. 

„Това всъщност е един от най-добрите спектрални анализи, които съм виждал“, каза Уилям-
сън пред The Sydney Morning Herald. „Синтезираният продукт би се продавал за близо 110 000 
долара.”

Но макар лекарството да е все още изключително скъпо в САЩ, в повечето държави, включи-
телно Австралия, една таблетка се предлага за 1-2 долара.

Причината за това е, че лекарството няма патент, но Turing Pharmaceuticals контролират раз-
пространението му в САЩ, използвайки вратичка, наречена “модел на затворено разпростра-
нение”.

Това означава, че за да може конкурент на лекарството, какъвто в случая се явява медикамен-
тът, синтезиран от учениците, да се продава свободно на пазара в САЩ, той трябва да бъде 
сравнен с продукта на Шкрели в рамките на клинични изпитвания.

Ако Шкрели обаче не разреши подобно сравнение, създателят на новото лекарство ще трябва 
да финансира съвсем нови клинични изпитвания от нулата, което би струвало милиони. Това 
обяснява защо няма нито един американски конкурент. Целта на учениците обаче не е да про-
дават лекарството, а само да докажат, че то може да се произвежда на много по-ниска цена в 
сравнение с тази, на която Turing Pharmaceuticals го продават, както и да насърчат други произ-
водители да използват новия метод, който е подробно описан и достъпен онлайн.

Източник: ScienceAlert
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НОВИНИВ памет на 
Вера Рубин, 
която потвърди 
съществуването на 
тъмната материя   

 Превод: Никол Николова

На 25. 12. 2016 светът се раздели с още един велик учен - Вера Рубин, ас-
трофизик новатор, доказал съществуването на тъмната материя. Рубин е 
направила много от своите открития в Карнидж. Директорът на организа-
цията я нарича „национално съкровище“.

През 60-те и 70-те години Рубин е работила с астронома Кент Форд, изучавайки 
поведението на спиралните галактики, когато открили нещо напълно неочаква-
но – звездите извън галактиката се движели също толкова бързо, колкото и тези 
в центъра, което не пасвало на Нютоновата теория за гравитацията. Обяснението 
било тъмната материя. 

Адам Франк, астрофизик, който пише за блога на NPR, описва тъмната материя, 
като я сравнява с призрак във филм на ужасите. Не можеш да го видиш – пише 
той, „но знаеш, че е с теб, защото се меси в нещата, които можеш да видиш“.

Адам Продължава: „Прочутата работа на Вера Рубин през 70-те показа, че почти 
всички спираловидни галактики се въртят прекалено бързо, за да бъдат причина 
за гравитационното притегляне на тяхната „светла“ материя (това, което виждаме 
с телескопа). Рубин, както и други, отбелязали, че трябва да има огромна сфера 
от невидими неща, заобикаляща звездите в техните галактики, които да ги из-
дърпват и да ускоряват орбитите им около центъра на галактиката“.

Съществуването на тъмната материя е било предложено от швейцарския астро-
физик Фритз Звики през 30-те, но не е било потвърдено преди Рубин. Сега се 
вярва, че повече от 90% от Вселената е съставена от тъмна енергия и тъмна мате-
рия, но тъмната материя остава „невидима“ и „мистериозна“, казва Роб Стейн от 
NPR. В добавка към новаторската работа на Вера Рубин върху тъмната материя, тя 
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е била силен застъпник на жените в науката. 

Била влюбена в астрономията от 10-годишна възраст. Веднъж обяснила на интер-
вюиращ, че не е планирала да навлезе в този изцяло мъжки свят. „Не познавах 
нито един астроном, мъж или жена“, казала в интервю, публикувано и в нейната 
книга Bright Galaxies, Dark Matters. „Не мислех, че всички астрономи са мъже, 
защото не знаех“.Но с напредване на кариерата ѝ, липсата на жени в това поле 
била очевидна. Според краткия биографичен очерк на Рубин от Cosmic Horizons, 
тя била първият и единствен астроном, завършил женския колеж във Васар през 
1948 година. 

Рубин не била приета в астрономическата програма в Принстън, защото не при-
емали жени – политика, която се задържала до 1975 година. Вместо това учила в 
Корнел и Джорджтаун, където, отбелязва тя, започнала и докторската си програ-
ма на 23-годишна възраст, с едно малко дете и друго напът. Тя била първата жена, 
на която позволили да наблюдава в обсерваторията Caltech’s Palomar, според 
Carnegie Institution.

Рубин, която била избрана за член на Национална академия на науките и награ-
дена с Национален медал за наука, продължила да настоява жените да бъдат 
допускани до научни институции и организации. 

„Живея и работя с три основни възгледа“, написала тя:

1. Няма проблем в науката, който да може да бъде решен от мъж и да не може да 
бъде решен от жена. 

2. В света половината мозъци са у жените. 

3. Ние всички имаме нужда от позволение, за да работим в науката, но поради 
причини, които са дълбоко вкоренени в историята, позволението е давано по-
често на мъже, отколкото на жени. 

Рубин се застъпвала също за научната грамотност навсякъде по света. „Имаме 
нужда от сенатори, които са учили физика и представители, които разбират от 
екология“, казва тя в началото на своя реч от 1996 година. 

И, както подхожда на жена, чието най-известно откритие тъне в мистерия, тя 
изразявала дълбоко уважение към всичко, което оставало неразгадано във Все-
лената. 

„Никой не е обещавал, че ще живеем в ера, в която са разкрити мистериите на 
космоса. Краят на Вселената се намира много далече от нашия контрол“, пише тя 
в предговора на своята книга. 

„Ние сме надникнали в новия свят и сме видели, че е по-мистериозен и по-сло-
жен, отколкото сме си представяли. Още много от загадките на Вселената остават 
скрити. Тяхното откритие очаква авантюристичните учени от бъдещето. На мен 
така ми харесва“. 
Източник: NPR : National Public Radio
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Българска наука и медицина просъществува като платено в 
продължение на половин година, като една от причините за символичната 
му цена беше да подкрепя финансово проекта Българска наука. Въпреки 
усилията ни да популяризираме новото издание, не успяхме да се 
справим добре с тази задача. Аудиторията, до която достига Българска 
наука и медицина, е твърде компактна и затова решихме да дадем 
свободен (безплатен) достъп до него.

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

 

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

Видео в YouTube

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
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Въпроси и отговори
с Любен Загорчев

В това интервю ще се срещнем с 
един млад асистент от катедра-
та по Биохимия на Биологическия 
факултет при СУ. Казва се Любен 
Загорчев и завършва бакалавърска 
степен по Молекулярна биология и 
магистратура по Биохимия. Нека 
видим какво ще ни разкаже ас. За-
горчев за науката и по-точно за 
биохимията.

Нели Костадинова

Бихте ли разказали нещо повече 
за себе си? Къде сте учили? Какво 
сте завършили? 
Казвам се Любен Загорчев и в 
момента съм главен асистент в катедра 
Биохимия на Биологически факултет 
при Софийски Университет. В общи 
линии образованието ми винаги е 
било подчинено на кариерното ми 
развитие. Завършил съм Националната 
Природоматематическа гимназия с 
профил Биология и Биотехнологии, 
след това последователно бакалавърска 
степен по Молекулярна биология 
и магистратура и докторантура по 
Биохимия в Софийски Университет. 
Кандидатствал съм и в други 
университети, просто като резервен 
план, ако не бъда приет, но това винаги 
е било основното ми желание. 

Как решихте да се занимавате с 
наука и кое привлече интереса Ви 
към нея?
Най-вероятно чистото любопитство. 
Всичко започва с това да наблюдаваш 
света около теб и да се чудиш защо е 
такъв и как функционира. Семейната 
среда, дали като възпитание или 
просто заради наличието на книги, 
също играят голяма роля. Бих посмял 
да твърдя, че работата ми е и хоби, 
което допринася за това да бъда 
спокоен в живота си. Никога не съм 
си представял, че бих могъл да върша 
нещо, което не ми доставя поне 
частично удоволствие. Това разбира 
се не означава, че всеки един аспект на 
професията ми е любим. 
Нещо много важно, с което трябва 
да се примири един учен е много 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlMnbP0kbzM
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малката вероятност точно той да 
направи революционно или уникално 
откритие. Научното знание е адитивно. 
То се базира на стотици и хиляди 
резултати, получени от научната 
общност, които дават възможност да 
се правят следващи открития, но са 
единици тези, които могат да разчитат 
на световна известност и постигането 
ѝ е функция от интелект, работа и 
случайност. 

Вие сте преподавател в СУ “Св. 
Климент Охридски” по биохимия. 
Ще ни разкажете ли какво точно 
представлява биохимията?
В Уикипедия ще прочетете, че 
биохимията е изучаването на 
химичните процеси в, и свързани с 
организмите. За съжаление, за много 
от студентите биохимията е просто 
съвкупност от химични формули, 
някои от които трудни, а други почти 
невъзможни за научаване. Биохимията 
обаче е много повече от формули. Тя 
е принципът, по който функционират 
живите системи и се подчинява на 
желязна логика, макар и невинаги 
ясна. В крайна сметка, разделението на 
биохимия, генетика, физиология и т.н. 
е донякъде изкуствено и необходимо 
на човешкото съзнание, за да може 
по-лесно да възприема и изучава 
живите системи, но всичко е част от 
биологичните науки.   

Каква е разликата между 
биохимия и молекулярна 
биология? 
Молекулярната биология се 
възприема като наука, занимаваща 
се с взаимодействията между 

молекулите. Както споменах, това е 
малко изкуствено разделяне на една 
обща наука. Грешно е да се смята, че 
молекулярната биология е съвременна 
версия на биохимията, че няма 
биохимия в молекулярната биология, 
или че биохимията не се занимава с 
междумолекулни взаимодействия. 
Също така е грешно молекулярната 
биология да бъде ограничавана до 
регулация на генната експресия – всяко 
едно междумолекулно взаимодействие 
е неин предмет. Затова бих казал, че 
разликата между двете е по-скоро в 
различната гледна точка, от която се 
разглеждат процесите.  

Какви методи се прилагат в 
биохимията? 
Бих разделил методите на класически 
и системни. Класическите обикновено 
са съсредоточени върху изследването 
на конкретен метаболитен път, 
молекула или ензим и до голяма 
степен са оформили съвременното ни 
разбиране за процесите в клетката. В 
съвременната наука, обаче, особено 
с развитието на високите технологии 
и възможностите на изчислителните 
машини, те не могат вече да покрият 
необходимостите. Стремежът в 
момента е да се изследват много малки 
количества, с много висока точност и 
за много кратко време, което наложи 
така наречените -омикс технологии 
като водещи. При тях се залага на 
едновременно изследване на всеки 
един клас молекули – геномика за 
гените, транскриптомика за генната 
експресия, протеомика за белтъци и 
т.н. Чрез тях времето за извършване 
на експерименти се съкращава 
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неимоверно много и се получава по-
пълна картина. При всички положения 
обаче, независимо от метода, много по-
важно е планирането на експеримента 
– какво и защо да изследваме и какво 
очакваме да получим и правилния 
анализ на данните. 

Какво ще ни разкажете за 
биомолекулите? 
Това, мисля, е предмет на поне 
60 часа лекции и то само, за да се 
покрие основният курс по биохимия. 
Оттам разнообразието е огромно 
и допълнителното разширяване на 
знанията продължава през цялата 
кариера и е свързано с конкретните 
научни интереси. Основата, обаче, 
това, което се придобива в рамките на 
бакалавърска и магистърска степен е 
абсолютно необходимо.

С какви апарати си служите по 
време на експериментите? 
Апаратурата до голяма степен се 
определя от типа експеримент. 
Отдавна обаче отминаха романтичните 
времена в науката и автоматизацията 
и компютрите заемат все по-важна 
част от биохимичните експерименти. 
Всички тези апарати са конструирани 
да измерват определени физични или 
физико-химични характеристики на 
молекулите – маса, заряд, окислително-
редукционно състояние или 
способност да се поглъща или излъчва 
светлина. Единственото, което се 
променя с технологичния напредък е 
скоростта за анализ, чувствителността 
и точността.

Смятате ли, че младите поколения 

студенти имат интерес към 
науката? 
Безспорно интерес има, но смятам, 
че обикновено очакванията се 
разминават с реалността. На 
първо място биологичните науки и 
биохимията в частност не изглеждат 
по начина, по който ни се представят 
в криминалните сериали. Това, което 
на екрана се случва в рамките на 
минути обикновено отнема дни. Второ, 
това, което се прави на практически 
занятия са експерименти, които 
са добре отработени и в повечето 
случаи се получават от първия опит. 
Повтарянето на добре известни 
експерименти обаче не е наука. На 
следващата стъпка - провеждането 
на реален експеримент, студентите 
установяват, че са необходими 
десетки и понякога стотици опити, 
докато даден експеримент се 
получи според очакванията и това 
обикновено действа демотивиращо. 
И трето, научната работа в областта 
на биохимията, освен работа с 
пипети, изисква много повече – 
презентационни умения, умение да 
се намира и анализира критично 
информация, екипна работа, много 
добър английски, наложен еднозначно 
като официален научен език, 
широка биологична култура, висока 
компютърна грамотност, способност 
да се измислят, планират и изпълняват 
експерименти, доста математика и дори 
малко артистичност. Учен не се става 
с получаване на дипплома, дори и 
отлична. Това е само началото.

Обмисляли ли сте вариант за 
кариера в чужбина?
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Всеки е обмислял такъв вариант, 
което е свързано най-вече с по-добро 
заплащане и по-големи възможности 
за реализация. Реалността обаче не 
винаги отговаря на очакванията. 
Не всяка лаборатория в чужбина е 
работеща и не навсякъде човек може да 
се впише в обстановката и да израства. 
Заплащането в научната сфера също 
е значително по-малко, отколкото в 
частния сектор навсякъде по света и 
бих препоръчал на всеки, който очаква 
да забогатее, да се откаже от научната 
кариера, докато е време.
Тук трябва да направя едно много 
важно уточнение. Кариерното 
развитие в чужбина в никакъв случай 
не трябва да се поставя като „всичко 
или нищо“. За разлика от България, 
в чужбина постоянната позиция е 
лукс, който сравнително малко учени 
могат да си позволят и който идва след 
дълги години работа. Учените са по-
скоро номади, които се реализират 
на пазара на труда там, където имат 
възможност – печелейки проекти за 
определен срок и сменяйки работното 
място през няколко години. Подобен 
сценарии, особено в ранните етапи 
на кариерата, дори се поощряват, 
понеже смяната на лаборатории дава 
възможност за работа в различни 
екипи, с различна апаратура и това 
допринася за придобиване на нов 
опит и усъвършенстване. В тази 
връзка не изключвам варианта в 
бъдеще да предприема една или две 
дългосрочни специализации като пост 
докторант, в рамките на две до три 
години и колкото е възможно повече 
краткосрочни, в рамките на няколко 
месеца. Това е напълно нормално и 

дори препоръчително за всеки, който 
има амбициите да е разпознаваем в 
световен мащаб.

http://botanic.cc/products/
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Превод: Йоанна Николова

Т
ова не е погрешно разбира-
не на основите на биологията. 
Шулц е професор в Отдела по 
ботаника на Университета на 

Мисури в Колумбия и е прекарал чети-
ри десетилетия в изследване на връзки-
те между растенията и насекомите. Така 
че знае доста неща по темата.

Той обръща внимание на общите раз-
бирания за листните ни братовчеди, 
които, според него, често са пренебрег-
вани като част от мебелировката. Рас-
тенията се борят за територия, търсят 
храна, крият се от хищниците и поста-
вят капани на плячката си. Те са точно 
толкова живи, колкото всяко животно, 
и - точно както  животните - те проявя-

ват характер. 
“За да видите това, просто трябва да 

направите забързан филм на растение, 
което се развива, и тогава ще забележи-
те, че се държи като животно”, ентусиа-
зирано разказва Оливър Хемън (Olivier 
Hamant), ботаник в Лионския универ-
ситет, Франция. Камерата разкрива чу-
ждия свят на растителното поведение в 
цялото му величие, което може да оцени 
всеки, който е гледал известните серии 
David Attenborough’s Life Stories за реда в 
гористите местности.

Растенията се движат целенасочено, 
което означава, че трябва да са наясно 
с това какво се случва около тях. “За да 
реагират правилно, растенията се нуж-

Според Джак Шулц (Jack C Schultz) растенията 
“са просто много бавни животни”.

Credit: Igor Stevanovic/Alamy

Растенията могат 
да виждат, чуват и 
усещат миризма
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даят също от усъвършенствани сензор-
ни устройства, които да се настройват 
според променящите се условия”, твър-
ди Шулц.

Това ни кара да се запитаме какво се-
тиво имат растенията? Според Даниел 
Шамовиц (Daniel Chamovitz) от Уни-
верситета в Тел Авив, Израел, това се-
тиво не е много по-различно от нашите 
собствени такива. 

Когато Шалмовиц се заема да напише 
през 2012 г. своята книга “Какво знае 
растението”, в която чрез най-взиска-
телното и съвременно изследване про-
учва как растенията възприемат света, 
той го прави с известно безпокойство. 

“Бях изключително притеснен по от-
ношение на това каква ще бъде реакци-
ята”, разказва той. 

Тревогата му не е неоснователна. Оп-
исанията, дадени в книгата, на това 
как цветята виждат, усещат миризма, 
чувстват и дори знаят, са сметнати за 
подражание на “Тайният живот на рас-

тенията”, известна книга, публикувана 
през 1973 г., която привлича увлеченото 
по силата на цветята поколение, но е бе-
дна на факти. 

Може би най-разпространеното твър-
дение на предишната книга е напълно 
отхвърлената идея, че растенията отго-
варят положително на звука от класиче-
ска музика. 

Но познанието за това как цветята 
възприемат е изминало много дълъг 
път от 70-те години, а в последно вре-
ме има пик на изследванията върху рас-
тителните сетива. Мотивацията за тази 
работа не е свързана просто с това да се 
покаже, че “и цветята имат чувства”, а с 
това да се отговори на въпросите защо, 
и още повече как растението усеща зао-
бикалящата го среда. 

Представяме ви Хайди Ейпъл (Heidi 
Appel) и Рекс Кокръфт (Rex Cocroft), ко-
леги на Шулц от Мисури, които търсят 
истината за слуха на растенията.

Credit: Igor Stevanovic/Alamy

Гъсениците, като тази Erannis defoliaria, довеждат до гибел листата на растенията. 
(Credit: H. Lansdown/Alamy)
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“Основната цел на работата ни е да 
разберем защо растенията са повлияни 
от звука”, казва Ейпъл. Симфонията на 
Бетовен е от малко значение за расте-
нието, но наближаването на гъсеница е 
друго нещо. 

По време на експериментите си, Ей-
пъл и Кокръфт откриват, че записи на 
звукове от “дъвчене”, произведени от 
гъсеници, карат растенията да намок-
рят листата си с химически защити, 
създадени да отблъскват нападателите. 

“Показахме, че растенията отговарят на 
определени екологични звуци със съот-
ветната екологична реакция”, разказва 
Кокръфт.

Ключът е в екологичната връзка. Кон-
суело де Мореас (Consuelo De Moraes) 
от Швейцарския федерален технологи-
чен институт в Цюрих, заедно със свои 
колеги, показва, че растенията са спо-
собни не само да чуят приближаващи-

те насекоми, но и да ги помиришат или 
дори да помиришат летливите сигнали, 
освободени от съседните растения в от-
говор на насекомите. 

Още през 2006 г., тя показва как пара-
зитно растение, известно като кукуви-
ча прежда, надушва потенциален гос-
топриемник. Тогава кукувичата прежда 
започва да се извива във въздуха, след 
което се намотава около нещастния 
гостоприемник и изсмуква хранител-
ните вещества от него. 

Най-общо, няма много разлики между 
тези растения и хората. Точно като нас, 
те подушват или чуват нещо и съответ-
но реагират.

Има обаче една много важна разлика. 
“Всъщност, ние не знаем колко подобни 
са механизмите за възприятие на мирис 
при растенията и животните, защото 
не знаем достатъчно за тези механизми 
при растенията”, казва де Мореас.  

Кукувича прежда (Cuscuta europaea) се усуква около своя гостоприемник, растение от род 
Sonchus. (Credit: Nigel Cattlin/Alamy)
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Ние имаме носове и уши, но какво 
имат растенията?

Липсата на очевидни центрове на сен-
зорно възприемане прави по-трудно 
разбирането на растителните сетива. 
Това е област, която заслужава повече 
изследвания, въпреки че има изключе-
ния - доста добре изучени са например  
фоторецепторите, които растенията из-
ползват, за да “виждат”.

Що се отнася до тяхната работа, Ейпъл 
и Кокръфт се надяват да намерят частта 
или частите от растението, които отго-
варят на звук.

Вероятните кандидати са механоре-
цепторни протеини, открити във всич-
ки  клетки на растенията. Те превръщат 
микро деформациите, които звуковите 
вълни генерират, когато преминават 
през обекта, в електрически или химич-
ни сигнали. 

Учените изследват дали растенията с 
повредени механорецептори могат все 

пак да отговарят на звука от насекоми-
те. За растението, изглежда, може би 
няма нужда от нещо толкова обременя-
ващо като ухо.

Друго умение, което е еднакво при нас 
и при растенията, е проприоцепцията: 
“шестото чувство”, което ни позволява 
да се докосваме, да жонглираме и най-
вече да знаем къде се намират различ-
ните части на тялото ни в простран-
ството.

Понеже това е чувство, което не е не-
разривно свързано с един орган при 
животните, а по-скоро разчита на обра-
тната връзка между механорецептори-
те в мускулите и мозъка, сравнението с 
растенията е добро. Въпреки че молеку-
лярните детайли са малко по-различни, 
растенията също имат механорецепто-
ри, които засичат промените в заобика-
лящата ги среда и съответно отговарят 
на тях.

“Основната идея е една и съща”, казва 

Гъсениците, като тази Erannis defoliaria, довеждат до гибел листата на растенията. 
(Credit: H. Lansdown/Alamy)
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Хемън, който е съавтор на рецензията 
за изследването върху проприоцепция-
та от 2016 г. “До момента знаем, че при 
растенията става въпрос повече за ми-
кротубули (структурни компоненти от 
клетката), отговарящи на разтягане и 
механична деформация.”

Изследване, публикувано през 2015 г., 
показва още по-големи прилики, пред-
полагайки че роля в проприоцепцията 
при растенията има актинът - ключов 
компонент в мускулната тъкан. “Това 
е по-малко подкрепено”, казва Хемън, 
“но има доказателства, че актиновите 
фибри в тъканта са включени; почти 
колкото муску-
лите.”

Тези откри-
тия не са нещо 
уникално по 
рода си. С раз-
витието на из-
с л е д в а н и я т а 
върху сетивата 
на растенията, 
учените започ-
ват да откриват 
повтарящи се 
модели, които подсказват дълбоко сход-
ство с животните. 

През 2014 г., екип от Лозанския уни-
верситет в Швейцария показва, че 
когато гъсеница напада растението 
Арабидопсис, то изпуска вълна от елек-
трическа активност. Присъствието на 
електрическа сигнализация при расте-
нията не е ново откритие - физиологът 
Джон Бърдън-Сандерсън го предлага 
като механизъм за действието на Вене-
рината мухоловка още през 1874 г., но 
изненада е ролята, която играят молеку-
лите, наречени глутаматни рецептори.

Глутаматът е най-важният невротран-
смитер в централната ни нервна сис-
тема и играе абсолютно същата роля 
при растенията, с изключение на една 
съществена разлика: растенията нямат 
нервна система.

“Молекулярната биология и геноми-
ката ни казват, че растенията и живот-
ните са съставени от изненадващо огра-
ничен набор от молекулярни “градивни 
елементи”, които са много сходни”, казва 
Фатима Свричкова (Fatima Cvrčková), 
изследовател от Карловия университет 
в Прага, Чехия. Електрическата комуни-
кация се развива по два различни начи-

на, като всеки 
път използва 
набор от гра-
дивни еле-
менти, кои-
то вероятно 
предшестват 
разделянето 
на животните 
и растенията 
в еволюцията 
преди около 
1.5 милиарда 

години. 
“Еволюцията е довела до определен 

брой потенциални механизми за ко-
муникация и, въпреки че можем да 
стигнем до това по различни начини, 
крайната точка е една и съща”, твърди 
Шамовиц.

Осъзнаването, че подобни прилики 
съществуват и че растенията имат да-
леч по-голямо умение да усещат света, 
отколкото може да се предположи по 
външния вид, води до някои забележи-
телни твърдения за “растителния инте-
лект” и дори създаването на нова дисци-

Растението Arabidopsis thaliana използва елек-
трически сигнали. (Credit: Nigel Cattlin/Alamy)
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плина. Електрическото сигнализиране 
при растенията беше един от ключовите 
фактори да се роди “невробиология на 
растенията” (термин, използван въпре-
ки липсата на неврони при растенията), 
а днес има изследователи, които про-
учват традиционно несвързани с рас-
тителното царство области като памет, 
обучение и разрешаване на проблеми 
при растителните видове. 

Този начин на мислене доведе дори до 
това законодателите в Швейцария да 
определят насоки, които да защитават 
“достойнството на растенията” - какво-
то и да значи това. 

И понеже мнозина смятат термини 
като “растителен интелект” и “расти-
телна невробиология” за метафорични, 
те са все още посрещани с голяма доза 
критичност. “Дали мисля, че растения-
та са умни? Мисля, че са сложни”, каз-
ва Шамовиц. Сложността, продължава 
той, не трябва да бъде бъркана с инте-
лект. 

Не можем да знаем дали морковите изпитват болка. (Credit: Chris Howes/Wild Places/
Alamy)

Затова е безсмислено да описваме рас-
тенията с антропоморфни термини, 
които изразяват идеи за комуникация. 
Опасно е да правим извод, че растени-
ята са по-нисша версия на животните. 

“Ние ботаниците сме щастливи да го-
ворим за сходствата и разликите меж-
ду начина на живот на растенията и 
животните, когато представяме пред 
широката публика резултатите от из-
следванията си”, казва Свричкова. Въ-
преки това, тя мисли, че почиващите на 
връзката с животните метафори, които 
описват растенията, създават противо-
речия.

“Искате да избегнете [подобни ме-
тафори], освен ако не се интересувате 
(обикновено напразно) от дебата дали 
морковите усещат болка, когато ги от-
хапвате. ”

Растенията са изключително адаптив-
ни, когато става въпрос да правят това, 
което е нужно. Може да нямат нервна 
система, мозък или други приспособле-
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ния, които ние свързваме със сложно-
то устройство, но пък изпъкват в други 
области.

Например, въпреки че нямат очи, 
растения като Арабидопсис притежа-
ват поне 11 вида фоторецептори, срав-
нено с нашите четири. Това означава, 
че в някакъв смисъл, тяхното зрение е 
по-сложно от нашето. Просто растения-
та имат различни приоритети и сензор-
ните им системи са отражение на това. 
Както Шамовиц отбелязва в книгата си: 
“за растението светлината е много по-
вече от сигнал; светлината е храна.”

Понеже растенията срещат много от 
предизвикателствата, които срещат и 
животните, техните сетивни нужди са 
оформени по един и същ начин от не-
щата, които ги различават. “Фактът, 
че растенията са неподвижни - заради 
корените си - означава, че те трябва да 
бъдат много по-осведомени за заобика-
лящата ги среда, отколкото вие или аз”, 

Растенията може да изглеждат тихи и спкойни, но не са. (Credit: Cosmo Condina/Alamy)

казва Шамовиц. 
За да вникнем в истинската природа 

на растенията, трябва учените и широ-
ката публика да разберат напълно как 
те възприемат света. 

“Съществува риск при хората, които 
се занимават с растения, че ако про-
дължим да ги сравняваме с животните, 
може да пропуснем тяхната стойност”, 
казва Хемън. 

 “Бих желала растенията да бъдат раз-
брани повече като невероятни, интерес-
ни, екзотични живи същества, каквито 
са”, съгласява се Свричкова, “ и по-мал-
ко като обикновен източник на храни-
телни вещества и биогориво за хората.” 
Това отношение ще е полезно за всич-
ки. Генетиката, електрофизиологията и 
откриването на транспозоните са само 
някои от примерите в тази област, коя-
то започва с изучаването на растенията, 
и всички тези примери доказват промя-
ната за биологията като цяло. 
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Обратно, осъзнаването, че имаме общи неща с растенията, може да бъде възможност 
да приемем, че сме повече подобни на растенията, отколкото сме си мислели, както рас-
тенията са много по-подобни на животните, отколкото по принцип се допуска.

“Може би сме много по-механистични, отколкото си мислим”, обобщава Шамовиц. 
Според него, сходствата трябва да ни подсказват изненадващата сложност на растени-
ята и общите фактори, които свързват всички форми на живот на Земята.

“Тогава можем да започнем да оценяваме единството в биологията.”



26 Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Наука

„100 лица зад българската наука” е проект на списание „Българска наука“, който 
цели да интервюира 100 българи, които се занимават с наука както в България, така 

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

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

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

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

Организатор: Партньори:

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


Какво?

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

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

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

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

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

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

Организатор?
Сдружение “Форум Наука”.

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

личности и към науката като начин на живот.

Къде?
От всяка точка на планетата.

Нужни умения?
Комуникационни умения и езикова култура.

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

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

Включи се сега!

ЩЕ УЧАСТВАМ

https://timeheroes.org/bg/forum-nauka/interviuirai-uchen
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100 лица зад българската наука

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Веселка Тончева и съм 
етномузиколог, но интересите и 
заниманията ми са по-широки 
– в областта на етнологията, 
фолклористиката и антропологията. 
Пътувам из България и Балканите, 
издирвам и записвам все още 
живи традиционни песенни 
и инструментални образци, 
документирам обреди и празници, 
нотирам фолклорна музика, пиша 
статии и книги, изнасям лекции, 
сценарист съм на филми, журирам 
фолклорни събори и фестивали, и 
въобще живея интересно.

Коя научна институция 
представлявате и с какво се 
занимава тя?
Доцент, доктор съм в Института 

за етнология и фолклористика с 
Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ 
– БАН). Този институт е водеща 
национална институция в областта 
на етнологията и фолклористиката, 
академичен изследователски, 
експертен, образователен, а мога да 
кажа и духовен, център. Учените 
и специалистите от ИЕФЕМ се 
занимават с проучване, анализиране 
и представяне на традиционната 
българска култура и културната 
памет, на културното наследство 
и националната идентичност, на 
българските общности в чужбина 
(стари и нови диаспори), на различните 
субкултури и т.н. Всичко това очертава 
многоаспектната културна история и 
съвременност на България, но също 
и културните явления и процеси в 
балкански, европейски и световен 
контекст. В ИЕФЕМ функционира 

За традициите, науките 
за духа и мерака в 
работата 
Разговор с доц. д-р Веселка Тончева

Мая Василева Иванова

http://nauka.bg/100-scientists/%20
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Национален етнографски музей, 
Национален център за нематериално 
културно наследство и Народописен 
архив, в които системно се издирва, 
събира, съхранява и популяризира 
културното наследство.

Кое Ви запали да се занимавате с 
науката и кога се случи това?
Проявих интерес към музикалната 
теория (защото етномузикологията 
е част от теорията на музиката) още 
в рамките на гимназиалното ми 
образование в Средното музикално 
училище „Панайот Пипков“ в 
родния ми град Плевен (сега 
Национално училище по изкуствата). 
Имах невероятна преподавателка 
по хармония – това е един от 
музикалнотеоретичните предмети, 
които се изучават в музикалните 
училища. Мариана Булева (днес е 
професор във Великотърновския 
университет) беше причината да 
започна да гледам на музиката не 
просто като на изкуство, което носи 
естетическа наслада, но да надникна 
отвъд това – да я разгадавам като 
структура, като език и като една 
друга вселена, която може да бъде 
анализирана и изучавана.
Продължих образованието си 
в Теоретико-композиторския 
и диригентски факултет на 
Националната музикална академия „П. 
Владигеров“, където като музиколог си 
избрах да специализирам музикална 
фолклористика и имах щастието 
мой учител да бъде фолклористът 
акад. Николай Кауфман. Именно 
след работата по магистърската ми 
теза с него, аз вече знаех, че искам да 

продължа да се занимавам с наука – 
да издирвам, записвам и съхранявам, 
да анализирам научно, но и да 
популяризирам едно музикално и 
фолклорно знание, от което хората 
имат потребност. Така веднага след 
дипломирането ми в Музикалната 
академия аз се захванах с докторантура 
и на 27 години вече бях защитила 
докторската си дисертация в 
тогавашния Институт за фолклор (днес 
ИЕФЕМ – БАН). Сега като мисля за 
това време (преди около 15 години) 
мога да си позволя да използвам 
думата „мерак“, аз наистина работех 
с мерак и исках да вървя напред 
точно в тази наука, в тази сфера на 
хуманитарното познание. Днес май 
нищо не се е променило в отношението 
ми към работата, все така „горя“ в нея.

По какви изследователски теми сте 

Традиционна носия с. Големо Острени, обл. 
Голо Бърда, Албания

http://nauka.bg/100-scientists/%20
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работили досега?
Аз съм любопитен и отворен човек и в 
годините след като защитих доктората 
си съм работила по не един и два 
проекта, по не една и две теми. Може 
би трябва да започна именно с темата 
на докторантурата си – музикалният 
фолклор на българите мюсюлмани (т. 
нар. помаци) от Тетевенския Балкан. 
Това е една интересна общност (по-
малко позната в сравнение със същите 
общности в Пирин и Родопите), която 
е носител на по-стари пластове от 
песенния фолклор на региона, тъй като 
е живяла винаги доста затворено. Така 
разбрах, че ми е особено интересно 
да изследвам общности – етнически, 
етнокултурни или етнорелигиозни, 

които живеят в друга, различна 
среда: как се самоопределят, как 
съхраняват традициите си и поддържат 
общностната си идентичност. В един 
период работих по проект, свързан 
с изследване на българите във Виена 
– показах как музикалният фолклор 
може да е важен фактор за поддържане 
на националната идентичност в 
чуждоезикова и чуждоетнична среда.
Голямата ми изследователска тема в 
последните почти 10 години обаче са 
българите и славянските общности 
в Албания. През 2007 г. за първи 
попаднах в областта Голо Бърдо (на 
границата на Република Македония 
и Албания), благодарение на група 
пещерняци, ръководени от Алексей 

Къща от с. Ладимерица, обл. Голо Бърдо, Албания
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Жалов. Именно той е човекът, който 
потърси етнолози и фолклористи с цел 
да се проучат едни забравени българи, 
които вече повече от 100 години 
живеят като албански граждани не по 
свой избор. По време на Балканските 
войни (1912-1913 г.) при обявяването 
на независима Албания Великите 
сили поставят така границата, че в 
няколко региона на днешната албанска 
държава остават селища, които по 
онова време са български – областите 
Голо Бърдо, Поле, Мала Преспа и 
Корчанско. Именно в тези области аз 
проведох десетки експедиции, в които 
записах стотици традиционни песни 
и разкази, документирах календарни 
празници като Гергьовден в Голо Бърдо 
и Русица в с. Бобощица, Корчанско, 
семейни празници като сватба и сюнет 
в Голо Бърдо, написах няколко книги 
и направих филми. Връзката с тези 
хора е напълно прекъсната по време на 
тежкия тоталитарен режим на Енвер 
Ходжа в Албания, когато границите 
бяха „затворени“ и едва след началото 
на 90-те години на ХХ в. България 
отново се обърна към тях.
И още една област изследвах и написах 
книга за нейните история, религия, 
традиции и идентичност – областта 
Гòра, която се намира на границата 
между Албания и Република Косово 
и обхваща Шар планина, възпята в 
не една народна песен. Гораните са 
славянска общност, чийто език и 
традиции имат български, сръбски 
и македонски белези, и които се 
самоопределят като „горани“ или 
„нашенци“. Една от хипотезите за 
произхода им е свързана с миграции 
на население от западните български 

земи заради овчарлъка като 
поминък. От моята гледна точка на 
изследовател, „нашенците“ в Албания 
са съхранили безценни фолклорни, 
музикални, обредни и пр. образци 
на традиционната култура, каквито в 
други региони отдавна са забравени и 
изгубени. Затова и са толкова ценни за 
изучаване и съхраняване.

Как предпочитате да работите – 
индивидуално или в екип? С какъв 
екип работихте последно и какви 
бяха резултатите от изследванията 
Ви?
Като се замисля, май по-често съм 
работила индивидуално, тъй като 
това ми осигурява повече мобилност 
и свобода: както чисто логистично 
– пътуване, преспиване, така и в 

Ильо Кунешка и Елпида Манчо - последните 
българи в с. Бобощица, Корчанско, Албания
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комуникация с хората, които записвам 
или снимам. Индивидуалният подход 
с цел постигане на сближаване 
е необходим в нашата работа, за 
да успеем да предразположим 
събеседниците си – певци, разказвачи, 
майстори-занаятчии и пр., и те да 
споделят своето знание с нас, а ние 
да го изучаваме и съхраняваме. 
Разбира се, участвала съм и в 
редица колективни проекти – както 
български, така и двустранни, а също и 
международни.
Последният екип, с който работих, 
беше формиран за проучване отново 
в Албания. След областите Голо 
Бърдо, Мала Преспа (и Корчанско) и 
Гòра, които съм изследвала предимно 
индивидуално, през 2015 и 2016 г. с 

екип проведохме две експедиции в 
областта Поле (Долни Дебър) – тя 
се намира много близо до границата 
с Република Македония и до гр. 
Дебър, но е на албанска територия. 
Експедициите бяха финансирани от 
неправителствената организация 
Асоциация за етнология, антропология 
и фолклористика „Онгъл“, с която 
аз лично, а и ИЕФЕМ – БАН, 
имаме успешно дългогодишно 
сътрудничество, и която „оре“ 
на същата „нива“, да се изразя 
метафорично.
За съжаление, се оказа, че тези села 
за малко повече от век (от 1912-1913 
г. до днес) динамично са променили 
населението си в резултат на бурни 
миграционни процеси и днес са 

Традиционна къща от с. Пустец, обл. Мала Преспа, Албания
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почти изцяло албански. От няколкото 
останали семейства обаче с колегите 
Ивайло Марков и Димитър Василев 
(от ИЕФЕМ – БАН) и Вяра Калфина 
(от СУ „Св. Кл. Охридски) записахме 
множество разкази и спомени за 
селата, родовете, християнското 
минало и памет, местните храмове и 
празници и пр. През 2016 г. успяхме 
да документираме и празника 
Преображение Господне в с. Ърбеле, 
а от теренно заснетите кадри с 
режисьорката Екатерина Минкова 
изработихме документален филм със 
заглавие „Две къщи и половина“.

А каква според Вас е ползата от 
Вашите изследвания за обществото 
и за живота на обикновения 
човек?
В консуматорското общество, в 
което живеем, обикновено ползите 
се измерват в цифри, в проценти, 
в статистики. Науките етнология 
(етномузикология), фолклористика 
и антропология, с които аз се 
занимавам, обаче нямат подобно 
материално изразяване. Нашите 
дирения и емпирични натрупвания 

са само духовен капитал – познания 
за човека, общностите, обществото, 
за етническите и социокултурните 
процеси в страната и обкръжаващия 
свят, познаване на традициите на 
народа ни, опазването на културното 
ни наследство и т.н. 
От този духовен капитал може и 
трябва да черпи обществото ни. 
Защото познаването на културното 
многообразие по нашите земи, 
дилемите и изборите, трудностите и 
стратегиите за преодоляването им, 
съпътствали живота на нашите предци, 
би могло да е важна предпоставка за 
изграждане на отговорни, мислещи 
и активни съвременни граждани, от 
които зависи бъдещето на страната 
ни. И още нещо – глобализацията е 
необратим процес, ние сме вече хора 
на света, но едновременно с това имаме 
нужда от опора в националното, част 
от което са именно традициите на 
нашите баби, за които обикновено 
се сещаме само по празници. А това 
това са знания за живота, вярвания 
и мъдрост, които могат да ни служат 
всеки ден.

Горанска сватба - зурнаджиите свирят 
специална мелодия "нибет" на бащата на 
младоженеца, с. Шищавец, обл. Гòра, Албания

Горанска сватба - момите пеят по пътя, с. 
Шищавец, обл. Гòра, Албания
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Има ли бъдеще науката в 
България и как го виждате Вие?
Наука в България е имало и, иска ми 
се да вярвам, ще има, независимо от 
историческите периоди, през които 
преминава страната ни, които пък са 
свързани с различни социокултурни, 
политически и икономически 
контексти. Българската академия 
на науките е най-големият научно-
изследователски център в България 
– основана като Българско книжовно 
дружество в гр. Браила, Румъния, 
още преди Освобождението, през 
1869 г. Над 150 години вече в БАН се 
развиват различни науки, налице са и 
световно наши признати постижения 
в различни области. Въпреки, че в 

момента ситуацията с финансирането 
на научните изследвания у нас не е най-
благоприятна, аз като един оптимист 
се надявам, че в европейското си 
бъдеще България ще се превръща 
във все по-стабилна икономически 
държава и тогава науката и културата 
няма да са излишен „лукс“ и ще се 
подкрепят подобаващо, а също така 
и че ще има все повече възможности 
и за европейско и международно 
финансиране на научни проекти и 
изследвания. Дано тази моя позитивна 
прогноза не се укаже утопия.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата 
област?

 Горанска сватба - женско хоро (от моми и невести) преди първата брачна нощ на младоженците, 
с. Шищавец, обл. Гòра, Албания
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Да, все още има млади хора, които 
са заинтригувани от етнография/
етнология, фолклористика, 
антропология, но те прогресивно 
намаляват с всяка следваща година. 
И причината за това е не липсата 
на привлекателност на нашето 
научно или научно-приложно поле – 
напротив, много младежи оценяват 
изучаването на традиция, памет, 
наследство, култура и пр. не просто 
като интересно, но и като важно. 
Причините се коренят в лошите 
финансови условия за научна работа, 
които са неприемливи за млади 
специалисти, както и в неглижирането 
на подобни занимания и липсата на 
достатъчно обществено уважение 
към тях. Университетите в България 
подготвят етнолози и културни 
антрополози и именно те са най-често 
хората, които се ориентират към 
научна работа в нашата сфера и по-
конкретно в Българската академия 
на науките. Необходима е силна 
мотивация и желание, за да се посвети 
човек на науката, защото аз вярвам, че 
това е призвание.

Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали да 
се занимават с наука в България?
Заниманията с наука не са за всеки. 
Много хора нямат нито отношение, 
нито потребност от наблюдения, 
анализ, синтез, от вникване в 
системи, логики или алгоритми. Но 
човечеството върви напред в голяма 
степен благодарение на научните 
търсения, опити, изграждане на 
модели и пр. Защото науката се опира 
на постоянния стремеж и усилие 

за придобиване и увеличаване на 
човешкото познание. И именно 
това бих казала на колебаещите се – 
този стремеж е движещ развитието 
и цивилизационния напредък на 
човечеството, знанието е огромна 
сила и дори и условията у нас да не са 
най-лесните и удобните за подобна 
работа, да я изберат, ако тя им носи 
удовлетворение. Защото според мен 
е много важно да се работи с любов и 
ако повече хора вярват в това, животът 
ни би бил по-добър.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по 
отношение на науката?
Първо трябва да отбележа, че 
понятието наука в България често се 
използва обобщено, а това не е съвсем 
коректно. Има различни науки и те 

Горанска сватба - булката, с. Шищавец, обл. 
Гòра, Албания 



36 Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Наука

имат своята материя и специфика. 
Съществуват например физически, 
химически и инженерни науки, които 
изработват и могат да продават своите 
патенти, но има и хуманитарни науки, 
които работят с духовен ресурс, със 
символен капитал, с инструменти за 
самоопределяне и себепознаване като 
българи. Затова и отношението към 
нашите науки трябва да се промени и 
ценността на това, което правим, да се 
осъзнае от обществото.
В последните месеци на 2016 г. в 
свои изказвания политици обвиниха 
българските учени в просене на пари, в 
пасивност, в липса на приложимост на 
научните резултати в бизнеса. Добре, 
как нашите изследвания се свързват 
с бизнеса? Продават ли се народност, 

традиции, вярвания или идентичност? 
Нямаме ли нужда от тях? Ето това 
трябва да се промени – отношението 
към науките, които работят за духа. В 
икономически стабилните европейски 
държави (имам наблюдения върху 
Австрия и Германия) финансовата 
подкрепа за изследващите, 
съхраняващите и популяризиращите 
традиционна култура, музика и знания, 
е в пъти по-висока от това, което 
нашата държава отделя за нас. И не, 
че ние като изследователи не печелим 
и допълнително финансиране от 
национални и международни проекти, 
но държавата трябва да има отношение 
към нашата мисия и роля за България 
и българите.

Доц. д-р Веселка Тончева на фона на с. Борье, обл. Гòра, Албания 
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Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други 
интереси имате и как обичате да 
прекарвате свободното си време?
Извън научната работа, но все пак 
дълбоко свързан с нея, е интересът ми 
към визуалното – автор и сценарист 
съм на десетки етнографски филми 
за Българската национална телевизия 
и други медии. Моята концепция 
е, че резултатите от нашите научни 
изследвания трябва да достигат до 
повече хора, особено когато става 
дума за такъв тип знание, което е част 
от всекидневието и празничността 
на българина. Със споменатата 
режисьрка Екатерина Минкова имаме 
богата филмография – филми за 
легендите за Цар Иван Шишман в 
Самоковско, за „писаната“ булка при 
българите мюсюлмани от Тетевенско, 
за Бистришките баби, за гайдите на 
Родопа планина, за традициите в 
селища на реката Дунав, разбира се и за 
българите в Албания – „Разбърканите 
нишки. Филм за Голо Бърдо“ (2012) и 
мн. др.
Всъщност се оказва, че дори и 
извъннаучните ми занимания пак 
опират до тези мои интереси или 
както казваше един мой професор 
от Музикалната академия – „какво 
да правя като работата и хобито ми 
съвпадат?“.
В свободното си време много обичам 
да пътувам, но и тук трябва да призная, 
че където и да отида, не мога да 
избягам от погледа си на етнолог или 
етномузиколог – дали ще е заради 
местната стара църква с история или 
заради домакина, при когото отсядам, 
с когото пием домашна ракия и аз 

неусетно започвам да разпитвам за 
селото, обичаите, спомените... А накрая 
и песен запяваме.
Обичам също да снимам и това 
вероятно е също резултат от 
професионално изкривяване – да 
уловя всичко: хората, къщите, 
празничността, духа на мястото. Преди 
няколко години в пътуванията ми из 
Балканите се увлякох по снимането на 
интересни надписи – смешни, тъжни, 
иронични, остроумни. Направих дори 
Фейсбук-страница с името „Балканите 
в надписи, табели и графити“, която 
изненадващо за мен се разрасна и 
се оказа, че много други хора също 
документират абсурдни и мъдри 
надписи, или просто такива, които ни 
карат да се усмихваме.



38 Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Наука

100 лица зад българската наука

Призванието да правиш 
“безсмислена наука” в 
България
Интервю с Огнян Димитров

Мая Василева Иванова

Представи 
се на нашите 
читатели.
Казвам 
се Огнян 
Димитров, на 
29 години съм 
от гр. София. 
Завършил 
съм Факултета по Химия и Фармация 
към Софийски Университет “Св. 
Климент Охридски” със специалност 
бакалавър по Ядрена химия, през 2010 
г., а две години по-късно защитих и 
магистратура по Наноматериали и 
нанотехнологии на същото място.

Коя научна институция 
представляваш и с какво се 
занимава тя?
Вече четири години и половина работя 
в Института по електрохимия и 
енергийни системи към БАН. Той се 

занимава с най-различни системи за 
съхранение на енергия, включително 
литиево-йонни батерии, оловни 
акумулатори, водородни клетки и 
други. 
Моето работно място е в 
Лабораторията по Изследване 
и Изпитване на Материали, или 
по-точно на нашия сканиращ 
електронен микроскоп (СЕМ). Това 
е апаратура, която позволява да се 
правят изображения на много високи 
увеличения, например може да се 
снима повърхността на даден обект 
с увеличение от 100 000 пъти. Това 
дава информация на учените за това 
каква е морфологията на повърхността 
на техните материали, защо те дават 
дефекти или кое им помага да работят 
добре. В моя случай, работното ми 
място не е толкова свързано с това аз 
да правя самостоятелно наука, ами 
ние в нашата лаборатория работим 

http://nauka.bg/100-scientists/%20
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по-скоро като сервизна секция. В 
нея са включени рентген, електронен 
микроскоп, живачна пориметрия и 
други лабораторни анализи, които 
служат за помощ на научния персонал. 
Всъщност, основната група, към която 
работя аз, се занимава с химията на 
оловните акумулатори и начините за 
тяхната оптимизация, като например 
чрез добавянето на различни 
подобрители, които повишават 
ефективността им и т.н. При нас 
идват техните проби, които ние 
охарактеризираме цялостно по всички 
налични методи - аз давам визуална 
информация за повърхността, 
рентгенът характеризира химичния 
и фазовия състав на материала, а 
пориметрията показва плътността и 
порите в обема на образеца. Така че 
много често ние нямаме отношение 
към самата науката, а сме по-скоро 
като едно колелце в цялата машина, 

което ѝ позволява да заработи.

Разкажи малко повече за това как 
попадна там.
По време на следването ми ме 
изпратиха на пред-дипломен стаж в 
БАН, където успешната съвместна 
работа с колегите химици, освен моята 
защита, роди още една публикация и 
една заявка за патент. И така нещата 
се получиха много естествено, тъй 
като в момента, в който завърших, те 
ми предложиха работа в Института 
по електрохимия. Дипломната ми 
работа беше разработка на нов 
метод за получаване на тънки 
полупроводникови слоеве от цинков 
оксид (ZnO) чрез ултразвукова 
спрей пиролиза. Този тип тънки 
полупроводникови филми могат 
да имат широко приложение като 
фотокатализатори, в електрониката, 
при фотоволтаичните клетки или 
като химични сензори - в зависимост 
от това какви свойства притежава 
крайният продукт. Изработката на 
тази дипломна работа отне около една 
година, защото се започна буквално 
от нулата и в началото все не се 
получаваше. Проба - грешка, проба 
- грешка, докато накрая нагодиш 
правилните параметри, за да се получи 
нещо интересно. Това е и чарът на 
науката - експериментирането. Взимаш 
наученото от останалите, добавяш 
идея от себе си, докато се получи 
нещо качествено ново, с което вече ти 
самият надграждаш общото познание. 
От него ще почерпи някой друг учен и 
така колелото се завърта.

Кое те запали да се занимаваш с 

Scanning Election Microscope - “Сканиращ 
електронен микроскоп JEM-200CX от 
японската фирма JEOL

http://nauka.bg/100-scientists/%20
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наука и кога се случи това?
Може би беше още в гимназията, 
колкото и нетипично да звучи, 
но на мен всъщност ми харесваха 
предметите от типа на химия и физика. 
Бяха ми интересни, защото разкриваха 
логиката зад обикновените, тривиални 
неща и процеси около нас, които по 
принцип взимаме за даденост без 
да си даваме сметка как или защо се 
случват точно по този начин. Именно 
природните науки ти дават това знание 
- разбирането за света и как работи от 
атома до слънчевата система. А когато 
нещо ти е интересно, то просто ти 
върви най-лесно и ето, че при мен се 

случи така в гимназията и реших, че ще 
кандидатствам с химия. И от всичките 
специалности в Химическия факултет 
ядрената химия ми се строи най-
интересна, защото иначе само чистата 
химия, звучи някак си сухо, нали? 
Можеш да станеш учител по химия или 
химик-лаборант, което ми изглеждаше 
по-скучно. И си казах, че ще се гмурна 
в дълбоките води, но всъщност 
следването ми беше супер интересно. 
Учили сме неща като квантова химия, 
атомна и ядрена физика - неща, които 
леко те плашат като ги чуеш за първи 
път. Лошото е, че след това ставаш 
твърде тесен специалист и е малко 

Vacuum Evaporator -Инсталация за вакуумно изпарение, необходима при пробоподготовката на 
образците за СЕМ изследвания 
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трудно да си намериш работа точно 
по специалността. При мен може да 
се каже, че в един по-общ план се е 
получило, защото все пак работя в 
химически институт.

Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука в твоята 
област?
Има млади хора в науката, да. В моя 
институт, а и в съседните в БАН, с 
които работим, има доста млади хора. 
Главно докторанти, което е нормално. 
Голямо е обаче и текучеството на 
младите хора в науката. Обикновено 
се задържат за три до пет години в 
България, изкарват една докторантура 
и често се насочват към чужбина. 
Основният проблем е ниското 
заплащане в тази сфера, а както знаем 
само с идеализъм не се получава. 
Младите хора тепърва създават 
семейства, трябва да ги изхранват, 
кредити трябва да изплащат, няма 

измъкване от тези чисто тривиални 
реалности.

Как оценяваш работата на твоя 
екип?
Моят екип, в по-широк план, 
наброява към 25 човека. Ние сме се 
насочили не толкова към развитие на 
фундаментална наука, колкото към 
решаване на конкретни проблеми. 
Това ни позволява да търсим външно 
финансиране, предлагайки именно това 
- научни решения, както и изследвания 
за подобряване на ефективността на 
дадени производства. С други думи, 
компании от чужбина ни наемат, 
за да подобрим параметрите на 
техни продукти на базата на нашите 
знания и опит в сферата на оловните 
акумулатори. Положителната страна е, 
че по този начин нашите лаборатории 
се самоиздържат и не сме толкова 
финансово зависими от нищожния 
бюджет на БАН. Отрицателното е, че 

Конференция LABAT’2014
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често тези договори ни забраняват 
да публикуваме резултатите от 
изследванията си, тъй като те стават 
фирмена тайна. Наскоро приключихме 
успешно такъв двугодишен договор 
с Хитачи Кемикъл. За съжаление не 
винаги и за не всички научни групи 
е възможно да се сключват такъв тип 
договори. Така че в БАН остава в сила 
старото правило, че всичко се прави 
един вид на разменни начала - правим 
си услуги, защото иначе няма как да 
оцелеем. Една научна група например 
може да разполага с методи за синтез 
на нещо, но те трябва след това да го 
охарактеризират. Но както е известно 
всички апарати за това са много скъпи. 
Така че едни колеги може да имат 
например микроскоп, други ще имат 
рентген, трети спектрофотометър, 
четвърти мас-спектрометър и т.н. и 
ето че нещата се получават. Ако ги 
няма тези междуинститутски връзки, 
ако не си помагаме един на друг, 

трудно можем да произведем една 
качествена публикация. А за една 
качествена публикация или патент, 
се изисква материална база. Често си 
партнираме и обединяваме сили и с 
университетите, така че работата в 
екип е изключително важна. В БАН 
има най-различни поколения, но 
наистина по-възрастното поколение 
надделява по брой над по-младите, 
което не е лошо, защото все пак те 
вървят със своя опит. Ние младите 
пък идваме с нашата по-голяма 
интуитивност и схватливост в работата 
с някои по-модерни технологии. Така 
че горе-долу успяваме да се допълваме. 
Има и нещо отрицателно, което за 
съжаление понякога е характерно 
за академичните среди, и това са 
интригите. Неща от типа “аз не те 
харесвам и затова сега ще ти подлея 
вода”, което е абсолютно излишно. 
Всички сме на един хал, както се казва 
и би трябвало да си помагаме взаимно, 

Конференция LABAT’2014
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но не винаги хората са толкова 
чистосърдечни. Не знам дали това е 
балканска или чисто българска черта, 
или пък е продукт на реалността, в 
която живеем и работим, но е жалко, 
когато тя се проявява.

Имате ли одобрен проект в 
последната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има за науката и 
живота на обикновения човек?
Във Фонд научни изследвания 
се дават пари за развитието на 
фундаментална наука, което е чудесно. 
За съжаление през последните 
години той стана обект на скандали, 
свързани с корупция, което е много 
жалко, тъй като така се опорочава 
една прекрасна и наистина много 
необходима инициатива. За много 
колеги това финансиране представлява 
единственият шанс за закупуване 
на скъпа апаратура, провеждане 

на различни анализи и обмени в 
чужбина, както и за едно по-достойно 
заплащане на научния персонал 
за неговия висококвалифициран 
труд. През последната сесия на 
Фонд научни изследвания, заедно 
с колеги от два други института 
на БАН, спечелихме проект за 
фундаментални изследвания в областта 
на техническите науки. Неговото 
заглавие е “Синтез и охарактеризиране 
на наномодифицирани покрития върху 
метали на база преходни и редкоземни 
оксиди и изследване на корозионната 
им устойчивост” и той включва 
интердисциплинарни изследвания 
от областите на физиката и химията. 
Основната му цел е синтез и тестване 
на ефективни антикорозионни 
покрития, които да предпазват 
металите от окисление и по този 
начин да удължат експлоатационния 
живот на различни инсталации и 
съоръжения, работещи при тежки 

Конференция LABAT’2014
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условия. За целта сме избрали да 
тестваме три основни покрития, 
модифицирани с различни добавки 
и нанесени чрез различни методи 
върху металите. В научния ни 
колектив участват общо 17 колеги 
от три института на БАН и от един 
университет.

С какво заглавие беше последната 
ти публикация? Разкажи ни 
повече за нея.
Последната ми авторска публикация 
излезе в списанието “Materials Chem-
istry and Physics”, което публикува 
изследвания за нови материали със 
специфични свойства и насоченост. 
Статията ми беше в съавторство 
с широк колектив от колеги, със 
заглавие “Gas sensitive ZnO thin films 
with desired (002) or (100) orientation 
obtained by ultrasonic spray pyroly-
sis”. Отново ставаше въпрос за тънки 
филми от цинков оксид, получени чрез 
ултразвукова спрей пиролиза. Този път 
обаче методът ни позволи да получим 
нашите слоеве с точно определена 
кристалографска ориентация. 
Това е начинът на подреждане на 
кристалитите в структурата на 
веществото, което е от съществено 
значение за свойствата на материала. 
В нашия случай това определи, че 
слоевете ни стават подходящи за газ 
сензори, т.е. на базата на този метод 
може да се конструира устройство, 
което да реагира на определени 
химикали във въздуха и например 
да алармира при изтичането им в 
околната среда.

Какво, според теб, трябва коренно 

да се промени в България по 
отношение на науката?
Един от проблемите е в самото 
възприемане на науката в България. 
Напоследък все повече се спряга 
пазарният принцип, че науката 
трябва да произведе някакъв продукт, 
нещо, което да е комерсиално и да 
може веднага да бъде внедрено или 
продадено, за да има непосредствена 
възвръщаемост на инвестицията. В 
предприемачеството и бизнеса това 
има смисъл, но в науката нещата 
не седят по този начин. Както при 
просветата и културата, тук не може 
да се очаква крайният продукт да 
бъде измерван в продадени единици 
на пазара, а става въпрос за трупане 
на фундаментални знания. Може би 
около 5% от тях ще доведат до някакво 
ново научно откритие, което ще има 
непосредствен ефект върху живота 
на хората. Но тези 5% не може да 
съществуват, ако ги няма останалите 
95%. Не е възможно да ги изолираш и 
да работиш само за тяхното научаване 
и така един вид да си съкратиш 
разходите за “безсмислена наука”. 
Такава няма, всяко познание стъпва на 
наученото преди това и никой не знае 
кога ще се събере критичната маса за 
ново научно откритие в дадена област.
Другият проблем на науката в 
България е остарялата техника. 
За всеки е ясно, че от бюджета на 
БАН по никакъв начин не остават 
пари за обновяване на научната 
инфраструктура. Той едва стига за 
покриване на фонд работна заплата 
и то при доста ниски (и както казват 
някои колеги, обидни) трудови 
възнаграждения. Често в институтите 
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не остават средства дори за покриване 
на комуналните сметки за ток и 
отопление на сградите. А апаратите са 
доста скъпи. Сканиращият микроскоп, 
на който аз работя например, е на 35 
години (тоест малко по-стар от мен) 
и ние правим всичко по силите си да 
го поддържаме в работещо състояние. 
За съжаление в БАН доста неща са 
на доизживяване и единствено чрез 
местни и европейски проекти или 
други алтернативни начини за външно 
финансиране е възможно да се закупи 
нещо модерно.  А това е важно не само 
за повишаване на ефективността на 
работата ни, но и за самата безопасност 
на труда. Един много скорошен 
пример, миналият месец именно в 
моята лаборатория се случи трудова 
злополука. Един стар климатик (отново 
на 35 години) предизвика пожар, при 
който се наложи евакулация на цялата 
сграда. Слава богу нямаше пострадали 
и материалните щети бяха минимални, 
но това е инцидент, който можеше да 
бъде избегнат, ако се беше инвестирало 
в по-модерна техника.
Нелепото в случая е, че реалността 
на работата ни тук вече е изкривила 
и нашето мислене. Аз самият не 
почувствах страх за живота си, но 
се паникьосах за апарата, на който 
работя. Един нов сканиращ микроскоп 
струва от порядъка на стотици хиляди 
евро. При всичките ми колеги е така 
– знаем, че ако нещо се развали, няма 
кой да ни купи ново и първата ни 
мисъл е, “опазете апаратите!”. Направо 
звучи нелепо и може би позьорски, но е 
вече нещо закодирано в подсъзнанието 
ми, над което нямам рационален 
контрол. Ето така те променя работата 

в научната сфера в България. Сами 
преценете дали трябва нещо да се 
промени. 

Занимавал ли си се с нещо извън 
научната работа? Какви други 
интереси имаш и как обичаш да 
прекарваш свободното си време?
Другите ми интереси освен науката 
са свързани с визуалните изкуства и в 
частност с графичния дизайн. Може да 
се каже, че съм се занимавал и с това, 
въпреки че не съм бил официално нает 
на такова работно място. За мое щастие 
(и изненада) в работата ми в БАН се 
случва да правя и такива неща, което 
е много освежаващо, защото е много 
различно от ежедневната ми работа 
тук. На всеки 3 години, моята научна 
група организира една международна 
конференция, като началото е сложено 
през 1989. Догодина предстои десетото 
издание, със заглавие LABAT’2017. 
Събитието е много грандиозно, тъй 
като идват участници от цял свят - 
на миналия LABAT например  бяхме 
около 300 човека от 40 страни. Тези 
събития са много важни както за 
поддържане на престижа и реномето 
на института, така и за създаването 
на важни връзки и контакти, които 
в бъдеще могат да прерастнат 
в подписването на договор или 
участието в проект. Аз се занимавам 
с цялостното графично оформление 
на конференцията - от поканите, 
през рекламните постери и брошури, 
печатните материали, които раздаваме 
на участниците и чак до последните 
детайли като баджове и указателни 
табели. Това определено е по-различно 
и наистина приятно за мен занимание, 
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което поемам допълнително към 
останалите си задължения, но то ми 
служи и като “глътка свеж въздух”, 
така че съм доволен от развитието на 
нещата.
Иначе в свободното си време обичам 
да пътувам и да се запознавам с нови 
места. Ако пътуването е свързано и с 
музикално събитие, още по-добре!

Какво би казал на хората, които 
все още се колебаят дали да се 
занимават с наука в България?
Научната работа е малко или много 
призвание. Не само в България, но 
и в чужбина нивото на заплащане в 
сферата на науката е доста по-ниско 
от това в другите индустрии. Така 
че мотивацията за научна кариера, 
където и да било, никога не е свързана 
особено силно със заплатата. Хората, 
които имат в себе си това желание 
да откриват нови неща, да бъдат 
изследователи, те го правят въпреки 
всичко. На мен лично ми е интересно 
да се занимавам с научна работа, 
защото това е едно поле, в което има 
креативност. Не е стандартна работа 
на бюро от 9 до 6, където правиш едно 
и също всеки ден. Има елемент на 
импровизация, на експериментиране, 
понякога на откривателство. 
Трябва също да си находчив, за да 
се справяш с предизвикателствата 
на реалността, така че определено е 
интересно. Накрая има и момент на 
удоволетворение, когато видиш, че 
трудът ти не е бил безсмислен и имаш 
например статия в реномирано научно 
списание, одобрен проект за външно 
финансиране или пък признат патент. 
Науката в България може и да не е в 

процъфтяващо състояние в момента, 
но аз винаги съм казвал, че е по-добре 
да бъдем част от решението, вместо 
част от проблема. Така че не бягайте в 
чужбина, занимавайте се с наука тук в 
България!

http://nanoacademy.bg/
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Цветелина Николова

Man-in-the-middle (MitM) 
или човек (система) по сре-
дата е форма на подслуш-

ване на съобщения между комуникиращи 
си машини. Атакуващия създава незави-
сими връзки с жертвите, превръщайки се 
в посредник на техните взаимоотношения. 
Потърпевшите не знаят, че не общуват ди-
ректно един с друг. Съобщенията между 
тях минават първо през човека по средата. 
За клиента MitM се представя като сървър. 
За сървъра MitM се представя като клиент. 
В резултат на това атакуващия има въз-
можност да чете частна кореспонденция, 
да създава нови съобщения и да ги праща 
от името на потърпевшите. 

 MitM представлява най-голяма заплаха 
за безжичните мрежи, за които между точ-
ките за достъп информацията е възможно 
и да не се криптира. Атака от тип човек 
по средата е успешна само, ако е възмож-
но подслушващият да имитира напълно и 
двете потърпевши страни.  Атакуващият 

се възползва от липсата на удостоверяване 
самоличността на участниците при осъ-
ществяване на обмена на съобщения.

  В категорията на MitM атаките попадат 
ARP заразяване (ARP Poisoning), заразя-
ване на DNS кеша (DNS Cache Poisoning), 
кражба на портове (Port Redirection), фраг-
ментиране на пакети и други.

ARP (Address Resolution Protocol) заразя-
ването представлява мрежова атака, която 
се възползва от слабост в методите за об-
вързване на MAC адрес (Layer 2) с IP ад-
рес (Layer 3). ARP работи, като се изпраща 
съобщение през мрежата, за да се опреде-
ли MAC адреса на хост с предефиниран 
IP адрес. Хостът изпраща отговор, съдър-
жащ MAC адреса си. Устройството, което 
е изпратило първоначалното запитване, 
прихваща ARP отговора и го използва за 
насочване на пакети с информация към 
определен IP адрес. ARP заразяването е не-
позволено подправяне на ARP отговорите 
или т.нар. Grateous ARP заявки. Тези отго-

Man-in-the-middle 
(MitM)
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вори съдържат IP адреса на даден мрежови 
ресурс. Тази атака променя MAC адреса на 
съответния мрежови ресурс с MAC адреса 
на човека по средата. По този начин вся-
ка информация насочена към легитимен 
ресурс минава през атакуващия. Тъй като 
ARP заразяването става на ниските нива 
на OSI модела, крайния потребител остава 
в неведение за нейното осъществяване. 

Заразяването на DNS кеша дава възмож-
ност за изпращане на информация към 
сървър, който не отговаря на реалния IP 
адрес. Както ARP кеша, всяко устройство 
пази информация за имената и IP адреси-
те на наскоро посетените хостове. Така на-
пример, при опит за достъпване на опреде-
лена интернет страница, потребителят ще 
изпише името на сайта, а не IP адреса. В ре-
зултат, той ще бъде пренасочен към друга 
страница, чиито IP адрес замества реалния 
адрес на желаната страница в кеша.

Кражбата на портове е атака, при коя-
то човека по средата достъпва информа-
ция насочена към даден порт на интернет 
маршрутизатор. Атаката разчита на факта, 
че маршрутизатор или комутатор трябва 
да обновява динамично адресната си таб-
лица. Ако потребител е заявил определена 
информация и е преместил компютъра си 
от един порт на друг, комутатора трябва 
да пренасочи отговора към новия порт. В 
случая атакуващия залъгва комутатора, че 

неговия порт този, на който трябва да бъде 
получена информацията. 

 Фрагментирнето на пакети обикновено 
се свързва с подслушване на съобщенията, 
които се изпращат до крайния потребител 
от сървъра и прекъсване на установената 
връзка. По този начин например, ако по-
требителят е избрал да изтегли файл от 
сървъра, човека по средата може да пре-
късне изтеглянето.

За да се защитят обикновените потреби-
тели срещу атаки от тип човек по средата е 
важно да не използват публични безжични 
мрежи, още повече тези, които не са защите-
ни с парола. След като бъде преустановено 
заразяването, повечето атаки предизвикват 
загуба на интернет връзката и е нужно до-
питване до рутера за получаване на нов IP 
адрес. Това е един от малкото знаци, които 
могат да подскажат за съществуването на 
човек по средата. За потребител без опит 
в извършването на хакерски атаки отнема 
броени минути, за да се научи как да се въз-
ползва от слабостите на локалните мрежи. 
Атаките от тип човек по средата предста-
вляват сериозна заплаха за сигурността на 
лични или фирмени данни. Използването 
на сигурни мрежи и различни пароли за 
различните уеб сайтове остава единствения 
начин да се избегне MitM.
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K. Павлова

1.Постановка на практическа 
задача

Съществува Републиканска Транс-
портна Схема (РТС), която се утвърж-
дава от органите на Министерството на 
Транспорта и Информационните тех-
нологии. В РТС пътническите превози 

се осъществяват от организациите Бъл-
гарски държавни железници- Пътни-
чески Превози (БДЖ-ПП) и от частни 
автомобилни превозвачи. Последни-
те получават разрешения (лицензи) за 
пътнически превози от орган на Ми-
нистерството на Транспорта, който е 

Резюме: Изследователската част на представеното изследване включва дефини-
ране и решаване на нов клас оптимизационни задачи. Ще се направи оценка на 
потенциала на железопътните и автобусни превози в България, която ще позволи 
да се определят решения за интензифициране на железопътните пътнически пре-
вози, решения за подобряване на икономическите показатели на системата, съста-
вяне на количествените оценки, чрез интензифициране железопътните превози и 
постигане на съответствие с Европейските директиви за намаляване на замърся-
ванията от газове и усъвършенстване на логистични услуги. Оптимизирането на 
железопътните превози ще позволи, вследствие на създаване на математически 
модел, числено да се определят потенциалните участъци, където може да се интен-
зифицират железопътните превози и да се направят предложения за оптимизира-
не на броя  на издаваните лицензи за автобусен превоз.
Ключови думи: железопътните пътнически превози, автобусни превози , модели-
ране на пътнически превози, интензифициране железопътните превози

Разработване на математически 
модел за интензифициране 
на пътническите железопътни 
превози за републиканската 
транспортна схема
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Изпълнителна агенция Автомобилна 
администрация.

Оптимизирането на железопътните 
превози ще позволи, вследствие на съз-
даване на математически модел, чис-
лено да се определят потенциалните 
участъци, където може да се интензи-
фицират железопътните превози и да 
се направят предложения за оптими-
зиране на броя  на издаваните лицензи 
за автобусен превоз. Като резултат, ре-
шаването на такава задача ще позволи 
да се увеличи пътникопотока, превозен 
с железопътни пътнически превози, 
което е тенденция за увеличение на из-
ползването на железопътния транспорт 
в Европа [6].

В представеното изследване е раз-
работен е математически модел, кой-
то оценява потенциала за изпълнение 
на пътнически превози, съвместно от 
железопътен и автобусен превоз. Из-
брана е една от перспективните дести-
нации на РТС: София-Варна. Матема-
тическият модел се представя с граф на 
пътническите превози, изпълнявани 
съвместно от железопътен и автомо-
билен транспорт. Приложена е изсле-
дователска концепция за определяне на 
максимален пътнически поток в мно-
го-свързана мрежа. След определяне на 
максималният поток и дъгите по които 
той минава, се търси нова структура 
на граф, който реализира изчисления  
максимален поток, но с по-малък брой 
дъги, като се премахват тези дъги, в 
които се използва автобусен превоз. В 
тази модифицирана топология, прио-
ритетно ще се използват пътническите 
железопътни превози.
2.Теоретични задачи за 
управление на потоци в мрежа

Задачата за намиране на максимален 
поток изисква да се определят про-
пускателните способности на дъгите в 
граф. За пропускателни способности 
може да се използват данни за същест-
вуващ пътнико-поток. Понастоящем 
Български Държавни Железници не е 
въвела информационна система за про-
давани билети и затова данни за път-
никопоток не е наличен. В настоящото 
изследване е използвана косвена оцен-
ка за пътникопотока.  Оценява се  коли-
чествено потенциала на пътническите 
железопътни превози и на автобусните 
линии за  избрания участък от републи-
канската транспортна схема. Тези дан-
ни позволяват да се определят решения 
за интензифициране на железопътните 
пътнически превози чрез увеличаване 
на разписания на влакове между опре-
делени за това участъци; да се оценят 
възможности за подобряване на ико-
номическите показатели на системата 
за железопътните пътнически превози; 
да се направят количествени оценки за 
функционирането на системата за же-
лезопътни пътнически. Такива решения 
ще бъдат в съответствие с приети доку-
менти на Европейската комисия за ин-
тензифициране на железопътните пре-
вози (Directive 2010/40/EU of European 
Parliament and of the Council of 7 July 
2010 on the framework for the deployment 
of Intelligent Transport Systems in the field 
of road transport and for inter faces with 
other models of transport) за намаляване 
на замърсяванията от газове и усъвър-
шенстване на логистични услуги. 

В настоящото изследване се разработ-
ва математически модел за оптимизи-
ране на мрежови системи. Моделът ще 
прилага формални постановки от тео-
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рията на йерархична оптимизация на 
много-свързани системи. Прилагат се 
оптимизационни модели, дефинирани 
като bi-level optimization problems.[1,2]

Задачата за намиране на максимален 
поток в граф изисква да се дефинират 
като входни данни пропускателните 
способности на дъгите в графа. За про-
пускателни способности тук се приема 
капацитета на превозите, реализира-
ни съвместно от железопътен и авто-
мобилен транспорт. Определянето на 
капацитета за превозване на пътници 
свместно с автобусен и железопътен 
транспорт е направено в следната по-
следователност:

- Идентифициране на превози, едно-
временно изпълнявани от железопътен 
и автомобилен транспорт в избрания 
участък на РТС;

- Количествена оценка на капацитета 
на превозите с автобуси и влакове, в из-
брания участък на РТС,   ;

- Дефиниране на граф за съвместни 
превози от железопътен и автомобилен 
транспорт;

- Дефиниране на задачата  за опреде-
ляне на  максималния поток в опреде-
ления граф.

Съгладно теорията за определяне на 
максимален поток в граф, оптимиза-

ционната  задача е от вида:
Задачата определя, през кои дъги в 

съвместната мрежа на железопътните 
и автобусни превози, минава пътнико-
поток  .

Полученото решение дава разпреде-
ление на потоците   в графа. Проверява 
се дали за дадена дъга в графа елемен-
тът на потока   е по малък от пропус-
кателната способност на дъгата  . Това 
определя, че съответната дъга може да 
поема допълнителен поток. При този 
анализ се определя, коя дъга от графа, 
която се изпълнява от автобусен транс-
порт може да се премахне от графа. При 
новият, модифициран граф се решава 
отново задачата за максимален поток. 
Следи стойността на максималния по-
ток да е същата, от предната задача за 
разпределение на потоците. Но вслед-
ствие от модифицирането на графа, по 
голяма част от максималния поток ще 
премине през дъгите, които се реали-
зират от железопътен транспорт. Така 
този анализ и решаване на нова оптими-
зационна задача  определя ново потоко-
разпределение  , при което приоритет се 
дава на железопътния транспорт.

Разработеният математически модел 
може да се разшири допълнително чрез: 

- Структурно разширяване на мрежа, 
с включване на нови участъци от РТС;

- Количествено се оценява и планира 
ново увеличение на натоварването на 
пътническите железопътни превози;

- Планират нови инвестиционни про-
грами, за увеличаване капацитета на 
перспективна железопътна отсечка.
3.Анализ на автобусните и 
жележопътни пътническите 
превози

Оценка на пропускателна способност 
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по дъга на графа се изчислява като ре-
ципрочна стойност на времето за пъ-
туване по този участък от автобус или 
влак. ,   = 1/ (време за пътуване между 
i,j). Следователно колкото по-дълго е 
пътуването по дадения участък от гра-
фа, толкова по-малка е пропускателната 
способност на дъгата.

По дадения участък може да премина-
ват няколко автобуса и няколко влака 
по различно време. Следователно обща-
та пропускателна способност на дадена 
дъга от графа е сума от отделните про-
пускателни способности, реализирани 
от отделните превозни средства, преми-
наващи през този участък.  

Пример: Времето за пътуване от Со-
фия до Левски е 2ч. и 23минути или 
143минути. Пропускателната способ-
ност на пътникопотока е 1/143, което е 
0,0069 относителни единици. Ако има 3 
влака по това направление, пропуска-
телната способност за този поток ще е 3 
х 0,0069= 0,02

Анализират се и се отчитат всички ав-
тобусните линии, които имат пресечни 
точки с железопътния превоз от на-
правлението София - Варна.
4.Дефиниране на интегрирана 
мрежа за транспорт

След изчисление на пропусктелните 
способности на отзелните дъги, се по-
лучава топологията на граф, по който 
преминава пътникопоток по направле-
нието София – Варна. 

Изчисляват се всички времена за пре-
минаване на автобусни линии през точ-
ките на пресичане с железопътната ли-
ния.

Определя се общата пропускателна 
способност за дадена дъга от графа.  
Примерни изчисления на пропускател-

ните способности на дъги от графа са 
представени по долу. За железопътния 
превоз пропускателната способност 
отчита времето за пътуване по дадена 
дъга и броя на преминаващите влакове 
по дъгата за едно денонощие. Аналогич-
но пропускателната способност на дъга 
от автобесни превози се определя от 
времето на пътуване по съответна дъга 
и броя на автобусите, които преминават 
по тази дъга за денонощие.

• Изчислени данни за  пропускателна-
та способност на дъги от графа, изпъл-
няван с железопътен превоз:
София – Мездра = 0,04 отн. единици 
Мездра – Плевен = 0,055 отн. единици 
Плевен – Левски = 0,013 отн. единици 
Левски – Г. Оряховица = 0,075 отн. еди-
ници 
Г. Оряховица – Стражица = 0,13 отн. 
единици 
Стражица – Попово = 0,094 отн. еди-
ници 
Попово – Търговище = 0,15 отн. едини-
ци 
Търговище – Шумен = 0,12 отн. едини-
ци 
Шумен – Варна = 0,04 отн. единици
 • Изчислени данни за пропускателната 
способност на дъги от графа, изпълня-
вани от автобусен превоз 
София – Мездра= 0,002 отн. единици 
София –Плевен = 0,091 отн. единици 
София- Левски = 0,004 отн. единици 
София – В. Търново=0,019 отн. единици
София – Стражица = 0,004 отн. еди-
ници 
София- Попово= 0,025 отн. единици 
София – Търговище= 0,054 отн. едини-
ци 
София – Шумен= 0,066 отн. единици 
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София –Варна = 0,055 отн. единици 

5.Дефиниране и решаване на 
задача за максимален поток за 
случая София-Варна

С определените данни за пропуска-
телни способности на превозите е със-
тавен граф, представен на фиг.1. По дъ-
гите на графа са сложени дробни числа. 
Знаменателя на графа е изчислената 
пропускателна способност на дъгата, 
реализирана с железопътен или авто-
бусен превоз. В числителят се поставя 
резултата от решението на задачата за 
максимален поток. 

Ако числителят и знаменателят са ед-
накви, то тази дъга е изцяло използвана 
от максималния поток. 

Ако числителят е по малък от знаме-
нателя, то по тази дъга може да се про-
кара допълнителен поток.

Цели се да се премахнат дъги от графа, 
реализиращи автобусен превоз, така че 
да се запълни капацитета на всички дъги, 
реализирани от железопътен превоз. 

Аналитичното дефиниране на задача

та за максимален поток в граф между 
две точки е съгласно (1). Решението на 
задачата е направено в среда на МАТ-
ЛАБ, като е използвана специализира-
ната функция maxflow(). След решава-
нето на задачата се определя: 

- големината на максималния поток, 
който може да се прокара в графа меж-
ду две точки, в случая между София и 
Варна;

- определя се потокоразпределението, 
от където минават отделните потоци на 
максималния поток в графа.

- определя се частта от максималния 
поток, преминаващ с железопътен пре-
воз;

- определя се по кои дъги на графа 
железопътния превоз има потенцил за 
допълнително интензифициране като 
поеме допълнителни части от макси-
малния поток;

- определят си “тънките” места на же-
лезопътната схема, където трябва да се 

Фиг. 1
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увеличи пропускателната и способност: 
чрез намаляване време на  пътуване; 
чрез увеличаване на броя на разписа-
нието на влаковете.

- определят се потенциални места за 
които може да се намали автобусния 
превоз. 

Чрез държавна политика това може да 
се реализира чрез намаляване автобус-
ни лицензии по дадени направления, а 
пътникопотокът ще се пренасочи към 
железопътни превози.

В настоящото изследване е представен 
резултатът от направените измервания 
за пропускателната способност на дъ-
гите в графа, за намерения максимален 
поток в графа между София и Варна, и 
потокоразпределението на максимал-
ния поток по кои участъци на графа той 
преминава. 

Експериментални резултати:

Представена  е обща графова структу-
ра на железопътния и автобусен превоз 
за направлението София -  Варна, фиг.1.

Намерени са пропускателните спо-
собности на дъгите в графа (в знамена-
тел), а частта на максималния поток е 
представена в числителя на дробта по-
ставена на всяка дъга. От полученото 
решение може да се направят следните 
изводи:

- Необходимо е да се увеличи пропус-
кателната способност за железопътния 
превоз по направление София – Пле-
вен. Там няма текущ потенциал за уве-
личаване на пътникопотока по желе-
зопътния участък. Така не може да се 
пренасочи пътникопоток от автобусен 
към железопътен превоз.

- По направления Левски-Стражича, 
Стражица-Попово, Търговище-Шумен 

и Търговеще-Варна железопътния пре-
воз може да поеме съществуващия ав-
тобусен превоз. Съответно в тези учас-
тъци броят на автобусните линии се 
препоръчва да се намали.

- По направеление Шумен-Варна же-
лезопътния превоз не може да поеме 
пътникопоток от автобусни превози, 
тъй като текущата железопътната про-
пускателна способност е запълнена. 
Препоръчва се увеличаване на пропус-
кателната способност на железопътния 
превоз като се увеличи броя на влакове-
те за денонощие по тази отсечка. 

- Ако се увеличи пропускателната спо-
собност на железопътната отсечката 
София – Плевен,  то това направение 
ще може да поеме допълнителен пътни-
копоток, изпълняван от автобусни пре-
вози, преминаващи през В. Търново.
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Яна Ненчева

В историята
няма „ако“
Интервю с Калоян Златанов

Казвам се Калоян Златанов, 
завършил съм обикновено СОУ в 
гр. Перник, бакалавър по „Ядрена 
техника и ядрена енергетика“ в СУ 
и съм магистър по „Теоретична и 
математична физика“ пак в СУ. В 
момента съм редовен докторант в 
катедра „Теоретична физика“ в СУ.

Вие сте записал да учите 
Ядрена техника и ядрена 
енергетика. Как решихте да 
запишете тази специалност? 
Как Ви заинтригува?
Исках да уча физика и избрах най-
цветущото заглавие,  въобще не 
знаех в какво се забърквам. Средното 
образование е толкова неадекватно, че 
едва ли някой знае с какво се захваща. 

Масово се наблюдава 
тенденцията да има студенти, 
които учат нещо, което не 
искат или не знаят какво е. Но 
явно на Вас Ви е харесало в 
края на краищата, щом сте го 
завършил. А ако не беше това, 
с какво смятате, че щяхте да се 
занимавате? Кога разбрахте, че 
това е нещото, на което искате 
да посветите труда си?
По принцип в живота човек не 

знае дали едно нещо му харесва 
докато не го опита. Този емпиризъм 
е фундаментален. Въпросът тук 
е знаеш ли с какво се захващаш, 
имаш ли идея. Информиран ли си, 
имаш ли представа за кариерното си 
развитие, доходи, търсене на пазара, 
перспективи за преквалификация? 
В това отношение средният курс в 
образованието е пълен провал.  Да, 
разбира се, всеки загрижен за себе 
си ученик сам може да си я набави 
тези информация, но такива хора в 
последствие нямат и особена нужда от 
обучение в университета, тъй като са 
достатъчно грамотни и инициативни, 
за да дефинират точно какво искат и 
как да го постигнат. В по-голямата си 
част влизащите студенти не са такива, 
и това е причината да се роди митът 
„тате има три висши и не може да си 
намери работа“.  Трябва ли да виним 
такива хора и по-скоро цялата вина 
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ли е в тях? Вие в училище имахте ли 
предмет кариерно развитие? Имаше 
ли училището кариерен консултант? 
Забележете, докато единият проблем 
е мързелът на индивидуалния субект, 
другият е от общ характер, вкоренен 
в средното образование. В историята 
няма „ако“.  Разбрах, че искам да се 
занимавам с физика, когато почнах да 
задобрявам в нея, някъде към края на 
3-ти курс. По това време вече сам се 
бях информирал за перспективите си. 
(http://www.payscale.com/research/US/
Degree=Doctorate_%28PhD%29,_Phys-
ics/Salary )

А как решихте да запишете 
докторантура?
Докторантурата е естественото 
продължение в кариерата на всеки 
изследовател. Доста лесно решение.

Много от завършилите още 
от бакалавър се насочват към 
чужбина. Обмислял ли сте да 
учите сходна специалност, но 
извън България? И какво Ви 
възпря?
Хората са на мнение, че щом е в 

чужбина, значи е повече във всеки 
един аспект от тук. Много грешно. 
В днешно време има много повече 
места от кандидати, а това прави  
заминаването в чужбина твърде лесно. 
Смисъл да отидеш в чужбина има 
само, ако знаеш при кого отиваш. 
Лекциите на MIT (https://www.youtube.
com/user/MIT/playlists) по физика (и 
не само по физика) ги има в YouTube. 
За човек, който е експериментатор, 
материалната база е от значение, но 
за мен като теоретик това не играе 
никаква роля.  Когато се научих как 
се измерва в науката колко си добър, 
приложих критерия за хората в 
нашия университет. Аз се колебаех 
между две или три посоки, по които 
да поема и избрах тази, която ми 
предлагаше най-добрия ръководител, 
спрямо общоприетите критерии за 
успеваемост в науката. Този вариант 
беше доста по-добър от вариантите  
за чужбина, които по това време бяха 
налице. След няколко конференции 
се убедих, че съм взел правилното 
решение

 
А какво смятате, че 
пречи на науката в 
България, за да се 
развива така, както би 
ни се искало?
А как би ни се искало? 
Според мен науката има два 
аспекта - чисто научният 
(този, който задоволява 
академичната потребност) и 
общественият (този, който 
задоволява икономическата 
потребност), като двата 

Снимка 2. Калоян Златанов презентира темата “Къде е луната, 
когато никой не гледа? Какъв е проблемът на квантовата 
механика?” на Докторантски чай, Физически факултет
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са свързани. Ние нямаме ясна идея, 
за какво да използваме науката си. 
На кой от двата аспекта искаме да 
дадем приоритет?  На първо място 
стои въпросът с финансирането. 
Държавата няма достатъчно пари да 
финансира всякакви изследвания. 
Държавните пари все пак са парите 
на данъкоплатеца, следователно не би 
ли било справедливо данъкоплатецът 

да получава нещо полезно насреща? 
Разбира се една част трябва винаги 
да се заделя за фундаментални 
изследвания (мен точно тези ме 
интересуват), но тези пари трябва 
да се дават на хора, които са се 
доказали в реномирани списания, не 
да се разделят по комунистически на 
равни части. Теза от рода на „те не 
ме финансират, аз затова не мога да 
направя нищо стойностно“, просто 
не е издържана. Както знаете банките 
дават пари на тези, които могат да 
ги върнат. Но нека се върнем към 
икономическата потребност от 
науката, как се справяме там? Живков 
редовно е казвал „има мъртва земя 
между науката и производството“. 
Вижте от кога стои проблемът с 
посоката на науката, която е потребна 
на хората.  Просто няма ясна идея, 
какво е това обществено полезна наука, 
за съжаление не всички изследвания 
са обществено полезни. Какво да 

Снимка 3. Калоян Златанов презентира темата 
“Къде е луната, когато никой не гледа? Какъв 
е проблемът на квантовата механика?” на 
Докторантски чай, Физически факултет

Калоян Златанов - защита на магистърска степен, специалност „Теоретична и математична физика“,  
дипломна работа на тема „Аналитично решение на уравненията на Блох за модел на Демков.
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се направи по въпроса? Всички 
промени тръгват от министерството, 
следователно до. Да, напоследък има 
едно диференциално раздвижване в 
отношенията бизнес-наука, но щом не  
усещаме икономически ефект, значи 
това не е достатъчно.
С какво се занимава вашата 
лаборатория?
Ние сме теоретична група по квантова 
оптика и квантова информатика.

Звучи много интересно и много 
сложно. Бихте ли ни обяснили на 
научно-популярен език дейността?
Квантовата оптика се занимава с 
квантовите свойства на светлината. 
Дисциплината се заражда през 50-те 
години след създаването на лазера, 
благодарение на Рой Глаубер (нобелов 
лауреат чак през 2005). 

Приложенията и ефектите са много и 
любопитни, но може би най-голямо 
приложение квантовата оптика намира 
в сферата на квантовата информатика. 
Тя от своя страна е науката, целяща 
да изобрети компютър, работещ на 
квантов принцип. Самата идея за 
такава машина идва през 1984 от  Ричард 
Файнман (нобелов лауреат през 1965).

Квантовият компютър има редица 
преимущества пред класическия 
компютър, като това което е от най-
голямо значение за всекидневния ни 
живот е непробиваемата сигурност, 
която това устройство ще внесе в 
комуникациите.

А с какво по-точно се занимавате 
в момента?
С това, което се изисква от 
длъжностната ми характеристика, 
сиреч образовам се.

И по-конкретно – би било 
интересно да ни разкажете, 
какъв е обектът, проблемът, 
който разглеждате по време на 
докторантурата си?
Докторантурата ми все още не е 
взела категорична посока, но един 
от проблемите, които разглеждам е 
взаимодействието на квантови обекти 
със заобикалящата среда. Тъй като 
тези взаимодействия разрушават 
квантовите свойства на обектите, те са 
непреодолима пречка към квантовите 
комуникации. Би било прекрасно, 

Снимка 5. Рой Глаубер;  източник: Polit.ru

Снимка 6. Ричард Файнман; източник: Blog.rabota.ua



60 Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Технологии

ако можехме да ги изолираме или 
да имаме някакъв контрол над тези 
взаимодействия. С разработване 
на подобни техники за контрол се 
занимавам в момента.
Наистина много интересно. А 
какви са бъдещите Ви планове 
след защита на докторантурата и 
въобще?
Пост докторантура. Надявам се да 
продължа в академичните среди.
Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?
Удоволствие. Първо аз не работя, аз 
се забавлявам и за това ми плащат. 
Вдъхновяват ме успехите.

Този вид дейност не е от 9 до 
17 часа. И наблюденията ми са, 
че научната работа дава, но и 
изсмуква от личността. Т.е. как 
съумявате да се съхраните? Права 
ли съм, че има такъв нюанс според 
Вас?
Права сте, изсмуква. Аз не мисля, че 
съм се съхранил, напротив колкото 
повече време прекара човек в научните 
среди, толкова по-трудно му е да се 
върне в нормите на всекидневието. 
Ако на някой научната работа не му 
се отразява на поведението, значи я 
върши грешно.

И кажете ми - как си почива един 
учен след дългия работен ден J?
Като стана учен ще ви кажа, в 
момента съм обикновен докторант, а 
докторантите не почиват.
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С
истеми за телеконтрол 
и управление на техно-
логични процеси се раз-
работват, произвеждат 

и внедряват от десетилетия. Тяхното 
развитие върви заедно с развитието на 
компютърните, информационните и 

комуникационните технологии.
Разсредоточеният обект за автомати-

зация се състои от голям брой техноло-
гично обвързани помежду си подобек-
ти, разположени на големи разстояния 
един от друг и от центъра им за упра-
вление. Обемът и динамиката на изме-

За авторите: Теодор Георгиев е управител на  RobCo S.W.A.T. (Special 
Ware&Tools). Заедно с ТЕЛЕКОНТ ЕООД разработват и внедряват цялост-
ни (Turn-Key) решения, посветени на интелигентното производство (Smart 
Manufacturing) в автомобилостроенето и енергетиката. Системните ре-
шения са приложими във всички технологични процеси. Това е  следва-
щият етап на индустриализацията, при който системите за автоматизация 
и управление на енергетиката се самосезират и саморегулират в Реал-
но Време на базата на информационния поток между разсредоточените 
и съсредоточените обекти чрез “Интелигентни Мрежи/Smart Grids”, като 
резултатът е по-чисто и енергийно ефективно производство, изцяло ро-
ботизирано. Така роботите поемат тежките и скучни задачи от хората 
без да се увеличава безработицата, както много хора биха си помисли-
ли. Япония и Германия са най-роботизираните държави, а безработица-
та е едва 4-5%. Така повече хора са ангажирани в социални проекти.

инж. Тодор Коларов – системен инженер, управител на 
„ТЕЛЕКОНТ“ ЕООД
Бенямин Чучуланов – програмист, ръководител софтуерна 
лаборатория на „ТЕЛЕКОНТ“ ЕООД
Теодор Георгиев – системен интегратор, управител на „RobCo 
S.W.A.T. (Special Ware&Tools)“ ЕООД

Инструментите на Бъдещето:
Интелигентно Производство

СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕКОНТРОЛ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗСРЕДОТОЧЕНИ
ОБЕКТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ
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нение на технологичната информация, 
описваща тези обекти, варира в широки 
граници.

Характерно за този тип обекти е, че 
информацията, налична в отделните 
подобекти, е недостатъчна за взима-
не на решения за тяхното управление. 
Поради тази причина се налага инфор-
мацията от отделните подобекти да се 
доведе до едно място, там цялостната 
информация да се анализира и на база-
та на това да се формират управляващи 
въздействия за отделните подобекти.

Управлението на разсредоточените 
обекти за автоматизация предполага 
пренос на информацията от отделни-
те подобекти към един или повече ко-
мандни центрове -Централни Постове 
(ЦП) - “информационен тракт”, и пре-
даване на управляващи въздействия и 
заявки за данни от ЦП към обектите - 
“команден тракт”. Тук двустранният об-
мен на данни се осъществява по телеме-
ханичен път и затова управлението на 
разсредоточените обекти за автомати-

зация се осъществява от телемеханич-
ни системи за контрол и управление.

Досегашните цели, поставяни пред те-
лемеханичните системи се изразяваха в 
това да предоставят на диспечера/опе-
ратора възможност за дистанционен 
контрол и управление на технологични-
те съоръжения по обектите. Решенията 
се вземат от диспечера и се изпълняват 
от системата. Тези цели понастоящем се 
реализират изцяло от “класическите” 
SCADA системи.

През последните години се появи нова 
концепция за телемеханичните систе-
ми, изразяваща се в това небалансира-
ните (нехомогенните) по естеството си 
мрежи да бъдат балансирани (хомоге-
низирани) посредством системата. По-
нятието, чрез което се представя тази 
концепция, се нарича “Smart Grids” или 
“Интелигентни Мрежи”. Тук формира-
нето на решението се извършва от сис-
темата, а неговото изпълнение се разре-
шава от диспечера.

Наличните преносни и разпределител-



63Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

Технологии

ни мрежи по принцип са небалансира-
ни, поради непрестанните колебания на 
параметрите им, предизвикани от про-
мените в генерацията и товара, рязкото 
увеличаване на броя на генериращите 
мощности, обусловено от масовото въ-
веждане на Възобновяемите Енергийни 
Източници – ВЕИ, и други фактори.

Същевременно се разширява и спек-
търът на технологичните съоръжения 
за изглаждане на товаровата крива, ка-
квито са например различните видове 
акумулиращи и балансиращи съоръже-
ния. Наличните преносни и разпреде-
лителни мрежи, които чрез съответни 
системи за автоматизация придобиват 
необходимата “интелигентност”, за да 
могат автоматично да се самобаланси-
рат, се наричат “Интелигентни Мрежи”.

Балансирането на мрежите предпола-
га контрола, управлението и регулира-
нето им в режим на Реално Време (РВ), 
както в частта на производствените 
мощности, така и в тази на потребле-
нието, с цел стабилизиране на колеба-
нията в мрежата, чрез поддържане на 
постоянно съответствие между дина-
миката на производството и потребле-
нието. В това се състоят и новите задачи 
на телемеханичните системи. Изпъл-

нението им предполага разширение и 
надстройване на досегашните функции 
на SCADA системите с такива, позволя-
ващи реализирането на “Smart Grids”, а 
именно:

1. Изчисляване на топологията на мре-
жата;

2. Изчисляване на потокоразпределе-
нието;

3. Оценка на състоянието на мрежата 
след възникване на произволно съби-
тие в обектите;

4. Симулация на обекта;
5. Прогнозиране на поведението на 

мрежата;
6. Изработване на съответните упра-

вляващи решения.

Представяните от  нас системни реше-
ния позволяват изграждането на “Smart 
Grids” системи, но не изчерпва цялата 
им функционалност, поради факта, че 
функционалните изисквания към тях 
постоянно се разширяват, развиват и 
задълбочават
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Йордан Цветков           

Съвременните компютризирани науч-
ни изследвания все повече се сблъскват 
с необходимостта от обработка и ана-
лизиране на големи масиви от данни. 
Според Джим Грей, днес сме на прага 
към преход в нова (четвърта) научна 
парадигма, в чиято основа стои съби-
рането, подреждането, анализирането и 
визуализацията на голям обем от дан-
ни. В това виждане предишните научни 
парадигми са били: първа – емпирична 

(събиране на емпирични данни и опи-
сания); втора – теоретична (формули-
ране на теории, закони и модели); трета 
– симулационна (съставяне на по-слож-
ни компютърни модели и симулации 
на процеси) (Hey et al., 2009). Тези про-
блеми се отнасят с особена значимост 
и в науките за Земята и в частност в 
съвременната география. Съществуват 
големи архиви от аналогови географски 
данни, които все повече се трансфор-

Резюме: Географската информация, включваща сведения за населението, 
икономиката и околната среда и техните взаимовръзки, се явява ключова 
при формирането на адекватна и актуална представа за света и обществото. 
Същевременно, подходящата визуализация на информацията, посредством 
различни графични способи, дава възможност тя да бъде възприемана много по-
бързо и лесно. В статията е направен преглед на някои от основните приложения в 
интернет, които визуализират географска информация в интерактивен вид. 

Ключови думи: географска информация, визуализация, интернет

Институт за космически изследвания и технологии – БАН

Визуализация 
на географската 
информация
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мират в цифрови, а към тях се добавят и 
огромно количество нови цифрови дан-
ни. Това поставя географията пред не-
обходимостта от прилагането на т.нар. 
анализ и извличане на знания от данни 
(data mining and knowledge discovery) 
(Nisbet et al., 2009; Miller, Han, 2009). То 
обикновено се дефинира като интер-
дисциплинарна сфера на статистиката 
и компютърните науки, свързана с из-
ползването на методи за изследване на 
големи бази данни и генериране на мо-
дели и анализи (напр. класификация, 
клъстерен анализ, регресионен анализ 
и др.). Показателен в тази насока е стар-
тиралият през 2015 г. двугодишен про-
ект на Кралското географско общество 
(и Института на британските географи) 
– „Умения за работа с данни в географи-
ята” (Data Skills in Geography) [url1]. Той 
има за цел да обхване както универси-
тетите, така и училищата, като подобри 
уменията свързани с работа с данни. За 
целите на проекта тези умения най-об-
що се определят като „събиране, анализ 
и презентация на данни”. 

В контекста на анализа на данни важно 
значение има и адекватната визуализа-
ция на данните и резултатите така, че те 
да бъдат много по-лесни за възприема-
не и по-удобни за комуникация, както 
в рамките на научната общност, така и 
при тяхното популяризиране в обще-
ството. Същевременно визуализацията, 
която има своята дъга традиция [url2, 
url3], все повече се обособява като са-
мостоятелна дисциплина определяна 
едновременно като наука и като изку-
ство (Meirelles, 2013). На практика тя 
включва разнообразни средства за ви-
зуализация на качествена и най-вече 
количествена информация, като графи-

ки, диаграми, картодиаграми и мн. др. 
Голяма част от тях са систематизирани 
в т.нар. „Периодична таблица на мето-
дите за визуализация” [url4].

Визуализацията има изключително 
значение в съвременната комуникация 
на информация. Посредством уместно 
подбран визуален дизайн информа-
цията може да бъде възприемана мно-
го по-бързо, а също така в нея бързо и 
лесно да бъдат разкривани определени 
структури, модели и взаимовръзки. От 
своя страна способите за визуализация 
на информацията са не само краен етап 
на определено проучване и средство за 
по-лесно възприемане и комуникира-
не на информацията, но в редица слу-
чаи са част от самото изследване. Един 
класически пример за илюстрация на 
визуализацията като метод за изслед-
ване е представен от британския ста-
тистик Ф. Анскъм в т.нар. „Квартет на 
Анскъм”. В него има четири набора от 
данни включващи по една независима 
променлива (предиктор) – x и по една 
зависима променлива – y. Всички чети-
ри набора от данни имат еднакви ста-
тистически параметри, но чрез графич-
но представяне на тези данни визуално 
бързо може да се установи съществено 
различие между тях, както и специфи-
ки в тяхната структура (фиг. 1). В този 
случай анализът на тези данни следва 
да започне с графичен анализ, а едва 
след това със статистически, който при 
това следва да бъде е правилно разчетен 
(напр. линейната регресия е приложима 
само за първия набор данни, за остана-
лите следва да се търсят други модели).

От гледна точка на географията гео-
графската визуализация се определя в 
най-широк смисъл като приложение на 
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всяко графично изображение създаде-
но с цел улесняване на пространствено-
то разбиране за обектите, явленията и 
процесите. Традиционният и най-стар 
способ за визуализация на географска 
информация са картите, започнали да 
се използват още в античната епоха. 
Според някои автори създаването на 
географски визуализации посредством 
карти се нарежда сред едно от най-ва-
жните събития в човешката комуника-
ция (Dodge et al., 2008). По-късно с раз-
витието на модерната наука се развиват 
нови способи за графични абстракции 
като графики, диаграми и др., а тема-
тичните карти се усъвършенстват в кар-
тограми (в англоезичната лит. наричани 
карта хороплет), картодиаграми и др. 
Бързото развитие на информационните 
и комуникационни технологии през по-
следните няколко десетилетия се отра-
зи съвсем естествено и на географската 
визуализация. Това доведе до появата 
на нови научни направления като напр. 
геовизуализацията. То използва подхо-
ди взаимствани от картографията, ГИС, 
визуализацията на информация, науч-
ната визуализация и др. с цел да дос-
тави теория, методи и инструменти за 
визуално изследване, анализ, синтез и 
презентация на данни съдържащи гео-
графска информация (Dykes et al., 2005).

Всички тези процеси представляват 
не само чисто научен, но и обществен 
интерес, защото в условията на едно 
глобализиращо се и непрекъснато про-
менящо и усложняващо се общество 
способността на хората сравнително 
бързо и лесно да възприемат реалности-
те от заобикалящия ги свят под формата 
на данни и факти е от ключово значение 
за взимането на решения за бъдещето. 

В настоящата статия, предназначена 
за най-широк кръг читатели (от уче-
ници и студенти до специалисти), ще 
бъде направен един преглед на част от 
съществуващите до момента уеб-бази-
рани приложения за визуализация на 
географска информация. Приоритетно 
ще бъдат представени тези с глобално 
покритие на данните и само частично 
тези с регионално. Те могат да бъдат от 
полза за всички, които искат да форми-
рат своя светоглед на основата на факти 
и реални данни и да се ориентират сред 
изобилието от информация в мрежата, 
разграничавайки я от все по-увелича-
ващата се дезинформация.

Фиг. 1. Числово и графично представяне на 
„Квартета на Анскъм” (по Anscombe, 1973)
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 Фиг. 2. Графика част от статията „Бедността по света”

Our World in Data

„Нашият свят в данни” е разработен от икономиста от Оксфордския 
университет Макс Розер (Max Roser). Той представлява опит да се пред-
ложи един обобщаващ поглед върху съвременните тенденции по света 
основаващ се на реални и измерими данни в противовес на съвремен-
ните масмедии, които се концентрират изключително върху единични 
събития и не представят достатъчно коректно общите тенденции. Да-
нните в този проект са организирани по теми: население; здраве; храна; 
енергия; околна среда; технологии; растеж и неравенство; работа и жи-
вот; публичен сектор; глобални връзки; война и мир; политика; насилие 
и права; образование; медии; култура. Във всяка тема има по няколко 
статии, които включват текстови разяснения, различни интерактивни 
визуализации на данни (чрез графики, карти и др.) и източници на ин-
формация (фиг. 2).

URL: http://ourworldindata.org/
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Фиг. 3. Интерфейсът за визуализация на Gapminder – с избрана държава България

Gapminder

Gapminder (Гапмайндър) е неправителствена организация създадена 
от шведския професор по статистика и медицина Ханс Рослинг (Hans 
Rosling) и неговия син Ола Рослинг. Тя е разработила уеб-приложение, 
което има за цел да визуализира динамичните тенденции в наличните 
статистически данни по държави. В него всяка държава е представена 
като кръгова диаграма (с регулируем размер и цвят в зависимост от из-
брания параметър), разположена в координата система от два статисти-
чески параметъра. Статистическите параметри са разнообразни и вкл. 
демографски, икономически, здравни, екологични и др. данни, които 
могат да бъдат изтегляни и в табличен вид. Динамиката на кръговите 
диаграми може да бъде проследявана по години и да бъде визуализирана 
като анимирана (движеща се) графика (фиг. 3).

URL: http://www.gapminder.org/
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Atlas of Economic Complexity

„Атлас на икономическата сложност” първоначално се реализира през 
2011 г. като книга и е разработен от Центъра за международно раз-
витите на Харвадския университет и „Медия лаб” на Масачузетския 
технологичен институт. Заедно с него е разработена и интерактивна 
версия на визуализациите наречена OEC (The Observatory of Economic 
Complexity, URL: http://atlas.media.mit.edu). На негова основа през 2013 
г. е съставен нов онлайн вариант на атласа. Той дава възможност за 
визуализация на много информация за икономическите връзки, износа 
и вноса по държави и по продукти, както и тяхната динамика във вре-
мето (фиг. 4). Атласът, освен като интерактивно уеб-приложение с мно-
го богат набор от функции е наличен и като електронна книга, която е 
достъпна за безплатно изтегляне.

URL: http://atlas.cid.harvard.edu/

Фиг. 4. Визуализация на износа на България от 1995 до 2014 г. според „Атлас на икономи-
ческата сложност”
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World Bank

„Нашият свят в данни” е разработен от икономиста от Оксфордския 
университет Макс Розер (Max Roser). Той представлява опит да се пред-
ложи един обобщаващ поглед върху съвременните тенденции по света 
основаващ се на реални и измерими данни в противовес на съвремен-
ните масмедии, които се концентрират изключително върху единични 
събития и не представят достатъчно коректно общите тенденции. Да-
нните в този проект са организирани по теми: население; здраве; храна; 
енергия; околна среда; технологии; растеж и неравенство; работа и жи-
вот; публичен сектор; глобални връзки; война и мир; политика; насилие 
и права; образование; медии; култура. Във всяка тема има по няколко 
статии, които включват текстови разяснения, различни интерактивни 
визуализации на данни (чрез графики, карти и др.) и източници на ин-
формация (фиг. 2).

URL: http://data.worldbank.org/

Фиг. 5. Визуализация на интернет потребителите по света (на 100 души) според данните 
на Световната банка
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Google Public Data Explorer

Услугата на компанията Гугъл за публични данни предоставя въз-
можност за визуализация на данни от много голям брой източници. 
Визуализацията включва графики и карти. Предимство е наличието на 
данни преведени на различни езици, вкл. на български, но в сравнение 
с англоезичните те за значително по-малко (фиг. 6).

URL: https://www.google.com/publicdata/directory

Фиг. 6. Началната страница на услугата на Гугъл за публични данни
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NationMaster

Този проект, създаден от Люк Меткалф (Luke Metcalfe) си поставя 
за цел да включи колкото се може повече статистическа информация 
за държавите по света, която същевременно да бъде удобна за съпос-
тавка и сравнение (напр. с използване на данни преизчислени спрямо 
броя на населението), както и за съставяне на различни класации на 
държавите. Информацията е събрана от различни източници и включ-
ва географски данни за населението, икономиката, социалната сфера,  
културата, отбраната и дори геополитиката (фиг. 7). Тази информация е 
визуализирана чрез различни графики, диаграми и карти. Голямо пре-
димство на сайта е лесната и бърза навигация, както и организирането 
на информацията, което го прави много удобен за полване от най-ши-
рок кръг потребители.

URL: http://www.nationmaster.com/ 

Фиг. 7. Карта на престъпността – брой на убийствата в държавите по света
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Knoema

Knoema (Ноума) е един прекрасен инструмент съчетаващ много го-
лямо разнообразие от възможности и функции. Той е проект на едно-
именната американска компания стартирала през 2011 г. и основана от 
Владимир Ескин и Владимир Бугай. Ноума има за цел да предостави 
разнообразни услуги свързани с данни и тяхната визуализиция. Данни-
те са организирани по теми, по държави и по източници. Значителен е 
броят на източниците на данни, който включва над 800 организации. 
Разработена е и своеборазна „интелигентна търсачка”, която дава въз-
можност за много бърз достъп до търсените данни и представлява 
значително улеснение. Данните могат да бъдат визуализирани чрез 
множество способи, да бъдат споделяни чрез уеб-връзка или изтегляни 

Фиг. 8. Карта на възприемането на нивата на корупция в държавите по света за 2015 г.
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в различни формати (като таблици, изображения или PDF файл) (фиг. 
8). Чрез безплатна регистрация в системата на Ноума се получава дос-
тъп до още повече възможности. Акаунтът позволява да бъдат качвани 
собствени данни и дава достъп до работна площ – табло (dashboard), 
чрез което да се създават персонални интерактивни визуализации на 
данни, както и презентации. Също така могат да бъдат следени раз-
лични потребителски теми с инфографики или профили на отделни 
потребители, които създават интересно съдържание. Ноума предоста-
вя и много други полезни услуги, като напр. „Светът през 2020”, чрез 
който могат да се видят прогнози за развитието на различни сфери и 
показатели до 2020 г. Интересно също така е и разширението за Google 
Chrome браузър World Data Finder, което дава възможност за бързо 
търсене и препращане към налични данни от дадена уеб-страница. Съ-
щевременно сайтът разполага с много помощни материали отговаря-
щи на най-често задаваните въпроси и видео ръководства (в YouTube), 
които значително улесняват запознаването с пълните възможности на 
Ноума.

URL: https://knoema.com/
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Eurostat

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз. Тя поддър-
жа един чудесен сайт за статистическа информация, който включва 
изключително разнообразни и подробни статии, доклади, бази данни 
и инструменти за визуализация и илюстрация. Поради това, че сайта 
е голям и със сложна структура е полезно първоначално да се посети 
помощното меню (Help), където в раздела Първо посещение (First Visit) 
има обобщена информация за съдържанието на сайта и неговите въз-
можности. Статистическата информация е групирана в 8 основни теми: 
обща и регионална статистика; икономика и финанси; население и со-
циални условия; индустрия, търговия и услуги; земеделие и риболов; 
международна търговия; транспорт; околна среда и енергетика; наука и 
технологии. Освен наличието на цяла поредица разнообразни инстру-
менти за визуализация и отпечатване, данните могат да бъдат свободно 
изтегляни в разнообразни файлови формати. Един от най-полезните 
инструменти на Евростат за визуализация на географска информация е 
т.нар. „Статистически атлас” (фиг. 9).

URL: http://ec.europa.eu/eurostat

Фиг. 9. Процент на чуждите граждани по региони според „Статистически атлас” на Ев-
ростат
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Statistics eXplorer

Националният център за визуален анализ, ръководен от проф. Ми-
каел Йерн (Mikael Jern) към Университета в Линкьопинг е разработил 
интерактивно приложение за визуализация на статистически данни. То 
интегрира множество различни способи за визуализация, включващи 
карти, графики, диаграми и мн. др., които предоставят много голямо 
разнообразие от възможности за изследване и анализ. Приложение-
то има няколко варианта в зависимост от обхвата на данните, с които 
борави и в зависимост от набора от техники за визуализация, които 
ползва, като напр. приложението World eXplorer (за данни на Светов-
ната банка), Europe eXplorer (за данни на Евростат), Sverige eXplorer 
(за данни на шведската регионална статистика) и др. (фиг. 10). Поради 
голямото разнообразие от функции тези приложения изискват повече 
време за първоначално запознаване и са предназначени предимно за 
по-напреднали ползватели

URL: http://ncva.itn.liu.se/?l=en

Фиг. 10. Различните варианти на приложението Statistics eXplorer
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City Geographics

Сайтът за география на градовете е създаден от Дънкан Смит (Duncan 
Smith) и представя поредица от проекти, публикации и изследовател-
ски идеи свързани с градовете, тяхната динамика и устойчивост. Един 
от тези проекти е свързан с градското населението на света и интерак-
тивна визуализация на неговата времева динамика от 1950 г. до прогно-
за за 2030 г. (фиг. 11).

URL: https://citygeographics.org/

Фиг. 11. Градското население по света и визуализация на град София (URL: http://
luminocity3d.org/WorldCity/#3/12.00/10.00 )
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International Energy Agency

Международната агенция по енергетика (МАЕ) разполага с голяма 
база данни за енергетиката на държавите по света. Информацията е 
достъпна чрез няколко интерактивни приложения включващи гра-
фики, карти и др. средства за визуализация (фиг. 12). Те дават редица 
възможности, като напр. да се проследяват динамичните изменения в 
„потоците” на енергийния баланс по държави или да се визуализират 
пространствените особености чрез карти и графики (т.нар. Енергиен 
атлас).

URL: http://www.iea.org/statistics/

Фиг. 12. Статистическият раздел на сайта на МАЕ представящ различните приложения 
за търсене и визуализация на информация
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World Resources Institute

Института за световните ресурси предлага достъп до голямо количе-
ство разнообразна аналитична информация. Тя включва от публика-
ции и презентации до графики, карти и др. визуализации на данни. По 
тематика те обхващат 6 теми свързани с климата, енергията, храните, 
горите, водите и устойчивите градове, а по географски обхват могат да 
бъдат както глобални (фиг. 13), така и за отделни държави. Допълни-
телно са приложени и препратки към външни проекти имащи отноше-
ние към горните теми, като напр. системата за глобален онлайн мони-
торинг на горите – Global Forest Watch и др.

URL: http://www.wri.org/

Фиг. 13. Интерактивна карта на водния риск по света
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Digital Observatory for Protected Areas 
(DOPA)

DOPA, която може да се преведе като “Дигитална обсерватория на 
защитените територии” е едно много полезно уеб-приложение на JRC 
(Joint Research Centre) към Европейската комисия на ЕС. Тя включва ус-
луги предоставящи комплексна информация за защитените територии 
по света и има за цел да подпомогне работата на организациите и из-
следователите занимаващи се с проучване, планиране и управление на 
дейности свързани с околната среда. В този набор от услуги основното 
приложение се нарича DOPA Explorer. Той предоставя информация за 
над 16 000 защитени територии по света и покрива близо 90 % от све-
товната площ на защитените територии. Информацията за тях включва 
различни индикатори за екосистемите, климата, видовете, антропоген-
ния натиск и др. (фиг. 14). На глобално ниво освен защитените терито-
рии могат да бъдат визуализирани и други карти, като напр. наземните 
и морски екорегиони по света, карта на глобалното земно покритие, 
карта на почвите по света (по FAO), както и карти на гъстотата на насе-
лението по света и карта на глобалния индекс на човешко въздействие.

URL: http://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/dopa_explorer/ 

Фиг. 14. Интерфейсът с карти и данни на DOPA Explorer с пример за Рила
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Global Climate Monitor

„Глобален климатичен регистратор” е проект на Севилския универ-
ситет, който предоставя визуална информация за глобалния климат от 
1901 г. до днес. Той дава възможност за визуализация на температурите, 
валежите и евапотранспирацията (изпаряемостта) по месеци, години, 
средни стойности и по трендове (фиг. 15). Притежава и възможности за 
анимирана визуализация, съставяне на климатични диаграми и графи-
ки на избрани точки, както и възможност за изтегляне на данните като 
таблици с различен формат или като статични картни изображения. 

URL: http://www.globalclimatemonitor.org/

Фиг. 15. Карта с визуализация на средната годишна температура за 2015 г.
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Map of Life

Сайтът „Карта на живота” има за цел да предостави географска ин-
формация за биоразнообразието по света. Тя интегрира данни от раз-
лични източници (IUCN, WWF, GBIF и др.) в една уеб-платформа с 
две основни функции. Първата дава възможност да се визуализира 
разпространението на даден вид след заявка за търсене по име на вида 
(фиг. 16), а втората дава информация за видовете разпространени на 
дадено място след посочване на конкретна локация. Към момента база-
та данни съдържа информация за над 937 000 вида.   

URL: http://www.mol.org/

Фиг. 16. Карта на част от ареала на разпространение на кафявата мечка (Ursus arctos) в 
Европа
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Living Atlas of the World

Тази инициатива на компанията ESRI би могла да се преведе като „Живият 
атлас на света”. Той представлява подбрана колекция от проекти съчета-
ващи географска информация, интерактивни визуализации, карти и дори 
инструменти позволяващи анализи създадени от различни организации 
или потребители в партньорство с ESRI. Те са групирани 11 теми: сателитни 
изображения; базови карти; исторически карти; демография и начин на жи-
вот; ландшафт; океани; наблюдения на Земята; градски системи; транспорт; 
граници и места; карти – разкази. Разнообразието от проекти е значително, 
както като брой, така и като съдържание.

Тук за илюстрация ще представим само един от тях – Ecological Tapestry of 
the World (URL: http://ecoexplorer.arcgis.com/eco/). „Екологичната тъкан на 
света” е проект на Американската геоложка служба (USGS) и ESRI, който 
представя най-детайлната до момента уеб-карта на глобалните екологични 
единици. Те представляват класификация на основни екологични харак-
теристики на земната повърхност в четири категории: биоклимат, релеф, 
скална основа и тип земно покритие (фиг. 17). В резултат на тази класифика-
ция са поделени общо 3 639 единици за целия свят. В допълнение към него 
е създадена и своеобразна „разходка” с визуализации и информация за 75 
територии по света известни с ландшафтната си специфичност. 

URL: http://doc.arcgis.com/en/living-atlas/about/

Фиг. 17. Визуализация на избрана точка (кръстче) и нейните екологични характеристики 
(в ляво) и покритие (в червено) за района на България
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EarthViewer

Това приложение, което би могло да се преведе като „Обзор на Земята” е 
предназначено да предостави визуална и интерактивна информация за гео-
ложката история на Земята. Чрез него може да се осъществи виртуално връ-
щане назад във времето и да се проследят измененията в обхвата на водните 
басейни и сушата, промяната в глобалните температури, концентрациите 
на кислород и въглероден диоксид в атмосферата, да се получи информация 
за значими събития свързани с масови измирания на видове, находища на 
вкаменелости и мн. др. (фиг. 18). 

URL: http://www.hhmi.org/biointeractive/earthviewer-online-and-download-
able-version

Фиг. 18. „Обзор на Земята” в периода преди 60 млн. г.
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The Global Calculator

„Глобалният калкулатор” е един уникален инструмент с отворен код, който 
ни отвежда в бъдещето. Той е разработен с подкрепата на редица органи-
зации, водещи от които са Международният климатичен фонд (към прави-
телството на Великобритания) и Климатичната общност за знания и инова-
ции (Европейски институт за иновации и технологии на ЕС). Калкулаторът 
представлява глобален прогнозен модел на системата на енергетиката, земе-
ползването и храните, който позволява да се правят собствени сценарии до 
2050 г. за развитието на тези системи във връзка с климатичните изменения. 
Той е предназначен да подпомага научно-изследователските центрове, пра-
вителствените институции, неправителствените организации и бизнеса в 
постигането на бъдещо устойчиво развитие. Независимо, че е предназначен 
за ползване и от неексперти, работата с него изисква предварително запо-
знаване и разучаване на функците му, както и наличие на основни познания 
свързани с климата и с науките за Земята. От своя страна интерфейсът му 
е максимално опростен и интегриран с можество помощни препратки към 
подробна информация, комбинирана с графики и видео-ръководства. В него 
са вградени 26 на брой различни готови сценарии изготвени от различни 
институции и организации. Същевременно всеки потребител може да със-
тави свой собствен сценарий за развитие задавайки определени входни па-
раметри групирани в четири категории: начин на живот (пътуване, домове, 
хранителна диета), технологии и горива (транспорт, сгради, промишленост, 

Фиг. 19. Общ обзор на настройките на „Глобалния калкулатор” според един от сценарии-
те на МАЕ
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улавяне и съхранение на въглерод, биоенергия, фосилни горива, ядрена 
енергия, възобновяема енергия), земя и храни (храни и земеползване), демо-
графия и дългосрочност (демография и емисии след 2050 г.). След като бъдат 
зададени тези входни параметри калкулаторът визуализира как те биха се 
отразили на глобалното развитие до 2050 г., като за целта той представя се-
рия от графики, диаграми и карти, които дават възможност да се проследят 
различните аспекти на сценария (фиг. 19). Така съставения сценарий може 
да бъде сравняван с предварително вградените сценарии и техните параме-
три, както и да бъде споделен като уеб-връзка в мрежата.

URL: www.globalcalculator.org

Литература:

Anscombe F. 1973. Graphs in statistical analysis. – The American Statistician, 27 (1), 17-21.
Dodge M., McDerby M., Turner M. (eds). 2008. Geographic Visualization: Concepts, Tools and Appli-
cations. John Wiley & Sons.
Dykes J., MacEachren A., Kraak M.-J. (eds). 2005. Exploring Geovisualization. ICA, Elsevier.
Hey T., Tansley S., Tolle K. (eds). 2009. The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Mi-
crosoft Research.
Meirelles I. 2013. Design for Information: An Introduction to the Histories, Theories, and Best Prac-
tices behind Effective Information Visualizations. Rockport Publ.
Miller H., Han J. (eds). 2009. Geographic Data Mining and Knowledge Discovery (2nd ed.). CRC Press.
Nisbet R., Elder J., Miner G. 2009. Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications. AP, 
Elsevier.

Интернет източници (по реда на цитиране):

[url1] Data Skills in Geography: http://news.rgs.org/post/145009436548/data-skills-in-geography 
[url2] Friendly M. (2006). A Brief History of Data Visualization: http://www.datavis.ca/papers/hbook.
pdf
[url3] Friendly M. Gallery of Data Visualization: http://www.datavis.ca/gallery/index.php
[url4] Lengler R., Eppler M. (2007). The Periodic Table of Visualization Methods: http://www.visual-
literacy.org/periodic_table/periodic_table.html 

http://medicina.nauka.bg/medicina


87Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

НаукаМедицина

http://medicina.nauka.bg/medicina


88 Българска наукаЯнуари 2017

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

НаукаБиология

63 ГОДИНИ СЛЕД 
УОТСЪН И КРИК: 
ВРЕМЕ ЛИ Е ДА 
ПОГЛЕДНЕМ В НОВА 
ПОСОКА?

Мария Кръстева

Мария Кръстева завършва молекулярна биология 
през 1998г. и специализира в областта на генетиката. 
През 2007г. придобива научно-образователната 
степен „доктор по генетика”. Дълги години изучава 
молекулярно-генетичните механизми на различни 
болести при човека. Има над 20 научни публикации 
в тази област. Постепенно тя преобръща представите 
си за болестта и започва да отчита значението на 
психо-емоционалните фактори в болестния процес. 
Записва да учи психология и през 2014г. придобива 
специалността „магистър по психология”. Нейните 
търсения я срещат с Мари-Жинет Ро от Канада, при 
която се обучава по метода Тотална биология

Занимавам се с научни изследва-
ния в областта на молекулярна-
та генетика почти от 18 години. 

Когато през 1993г. започнах да изучавам 
молекулярна биология в Софийския 
Университет, това беше най-желаната 
специалност и в нея се влизаше с най-
високия бал. Молекулярната биология 

беше хит! Бяха изминали точно 40 годи-
ни от епохалното откритие на двамата 
млади учени Уотсън и Крик за двойна-
та спирала на ДНК. Въодушевлението 
от откриването на носителя на наслед-
ствеността беше толкова голямо, че на 
изследванията в областта се гледаше с 
не малка доза възхищение и удивление 
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и на тях се възлагаха неимоверно мно-
го очаквания: от това да бъдат решени 
проблемите с профилактиката и лече-
нието на болести в графата „нелечими” 
до възможностите за култивиране на 
органи за целите на регенеративната 
медицина и изхранване на населението 
с генетично подобрени култури. Очак-
ваше се генетиката да разреши всички-
те ни проблеми. Генните инженери бяха 
бъдещето. Всички наши страхове и на-
дежди бяха отправени към тях.

Защо не се случи това? Защо 63 годи-
ни след откритието на Уотсън и Крик, 
въпреки огромния научен потенциал, 
който самоотвержено работи в тази 
посока и въпреки огромните парични 
средства, които се отделят за молеку-
лярно-генетични изследвания по целия 
свят, напредъкът на молекулярната би-
ология е незадоволителен, а гореспоме-
натите проблеми – все така актуални? 
Не е ли време за равносметка? И ако да 
- къде бъркаме?

Ще предложа на вашето внимание 
своята гледна точка. Виждам най-малко 
три основни недоглеждания от страна 
на научната общност, които тя упорито 
отказва да види, признае и зачете.

Първото е силното преекспониране 
на значението на наследствеността! Го-
дини наред ни се вменява, че ние сме 
генетично детерминирани, в смисъл на 
обусловени. От цвета на очите до спри-
хавостта ни – всичко се дължи на на-
шите гени! Все още сред научната общ-
ност широко битува мнението, че почти 
няма заболяване, което да не е генетич-
но. Освен наследствените синдроми, за 
генетично предопределени се считат и 
много заболявания със сложна, много-
факторна природа. Генетичните факто-

ри биват „обвинявани” дори за превръ-
щането на болестите в хронични. Дори 
и при заболявания като инфекциозни-
те, се отчита генетичен компонент във 
връзка с възстановителния процес при 
болния.

Подобни концепции ни вменяват 
обреченост. Поставят ни в ролята на 
жертви. Жертви на нашата наследстве-
ност. Имаш някакво заболяване? Ами, 
защо се учудваш? Нали и майката ти, 
леля ти, баба ти някога са боледували от 
него. Нормално е да го имаш и ти. Ко-
гато ни убеждават, че нищо не зависи 
от нас, ние имаме отлично обяснение и 
извинение за всичко. Тази позиция на-
пълно ни удовлетворява, защото отго-
ворността носи някой друг. Вината не е 
наша. Виновни са нашите гени!

А дали е така? Разбира се, аз съм ге-
нетик и не поставям под съмнение зна-
чението на наследствеността. Само счи-
там, че то силно се преувеличава. Още 
когато за първи път се запознах с опре-
делението за това какво е ген, ми напра-
ви голямо впечатление фактът, че ние 
всъщност унаследяваме не самите при-
знаци (белези), а възможността те да се 
проявят! Разликата е огромна, нали? 

Генетичният детерминизъм се фоку-
сира само върху един от аспектите на 
наследствеността – нейната консервати-
вност. Да, геномът ни е консервативен и 
това е така, защото е важно качествата 
(признаците), резултат от години ево-
люционно развитие, да бъдат съхране-
ни и предадени в потомството. Но освен 
консервативен, геномът е и пластичен! 
Той е динамичен, променя се, отговаря 
непрекъснато на сигнали от средата – 
както от външната (околната), така и от 
вътрешната среда. Променя се не сама-
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та генетична информация, а начинът по 
който тя ще се експресира. Това означа-
ва, че даден дефектен ген може никога 
да не бъде проявен! 

Така, когато всички почти се прими-
рихме с мисълта, че сме обречени, се 
появи една нова дисциплина – епигене-
тика („епи” означава „над” т.е. „над ге-
нетика”). Епигенетичният код определя 
дали и в каква степен ще се експресира 
даден ген. И докато генетичният код в 
клетките на даден организъм е един и 
същи, то епигенетичният се различа-
ва в отделните тъкани и клетки. Това е 
така, защото за работата на едни клетки 
са необходими едни белтъчни фактори, 
а за работата на други – други. Освен 
това, епигенетичният код може да се 
променя в зависимост от условията на 
средата. Той е системата, чрез която се 
осъществява пластичността на нашата 
ДНК. Епигенетичните изследвания по-
казват, че промени в средата на инди-
вида по време на неговия жизнен опит, 
могат да повлияят експресията на иначе 
консервативния ДНК код. Тогава какво 
е онова, което стои над генетиката? От-
говорът, смятам, е явен - средата!

Дълго време ролята на средата се под-
ценява, незачита. Някак си като се фо-
кусирахме върху наследствеността съв-
сем забравихме за нея. А истината е, че 
нашите тела непрекъснато се адаптират 
към променящия се свят. И именно сре-
дата е тази, която определя дали даден 
белтъчен продукт ще се синтезира в 
клетката или не, кога ще се синтезира и 
в каква степен. С други думи, когато в 
даден етап от живота на клетката е не-
обходим даден белтъчен продукт, съот-
ветният ген ще се активира в резултат 
на сигнал от средата, а не на някакво ка-

чество, присъщо на самия ген. Гените са 
средството, чрез което в нашето тяло се 
реализират биологични програми, има-
щи за цел да ни адаптират по-добре към 
условията на средата.

С епигенетично унаследяване може 
да се обясни и набиращата популяр-
ност трансгенерационна епигенетика. 
Тя защитава тезата за пренос на инфор-
мация за признаци от родителите в по-
томството без промяна в първичната 
структура на ДНК. Идеята, че физиоло-
гичните промени, придобити в хода на 
живота на индивида, се унаследяват да-
тира още от древността и е застъпена от 
редица философи, между които Хипо-
крат и Аристотел. Френският естество-
изпитател Жан-Батист ла Марк развива 
идеята за придобитото унаследяване в 
първите години на 19 век – идея, бурно 
отхвърлена в началото на 20-ти. Днес, 
още един век по-късно, в светлината 
на новите ни познания за молекулните 
взаимодействия, идеята за придобито-
то унаследяване изглежда достоверна.

Второто недоглеждане е неглижиране-
то на ролята на психиката. Когато оти-
ваме на лекар той се интересува почти 
само от нашите физиологични и биохи-
мични показатели. Отклоненията в тях 
лекарят свързва с определено заболява-
не. Но каква е причината за това откло-
нение? Кое кара показателите ни да се 
променят? Болестта не е просто несра-
ботване на биохимичните механизми в 
тялото ни. Тя е процес, зад който стоят 
не само физични, но и психични, и емо-
ционални причини. 

Мисля, че няма спор, че силният стрес 
ни разболява. Няма съмнение и че чрез 
психиката си можем да предизвиква-
ме физиологични промени в тялото си. 
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Дори само при мисълта за нещо лошо 
„стомахът ни се свива”, при уплаха (ма-
кар и въображаема) – сърцето ни се раз-
туптява, а краката ни се подкосяват. При 
хората, преживяващи паническа атака, 
чувството че животът им е в опасност 
се преживява като нещо съвсем реално, 
макар и да няма физиологични основа-
ния за това. 

Смятам, че е време да спрем да прене-
брегваме значението на нашата психика 
за здравето и живота ни и да ѝ отдадем 
полагащото ѝ се място.

Третото недоглеждане е масовото неза-
читане на причинно-следствените връз-
ки. Това, че при дадена болест е намере-
но наличие на изменение в даден ген не 
означава непременно, че то е причина-
та за болестта! То означава единствено, 
че едното се свързва по някакъв начин 
с другото. Например, при злокачестве-
ните заболявания са намерени много 
и най-различни мутации в голям брой 
различни гени. От тук и заключението, 
че мутациите в тези гени са причината 
за болестта. Самата аз в много от моите 
статии съм започвала така: „Ракът е ге-
нетично заболяване” или „Ракът се дъл-
жи на изменения в специфични гени”. 
Но дали е така? Факт е, че тези мутации 
присъстват при болните. Но те ли са 
причината за болестта? Възможно ли е 
да са следствието? Възможно ли е тези 
генетични изменения да са резултат от 
болестната програма, а не да са причи-
ната за нея?

И ако това е така, ще се наложи да пре-
разгледаме коренно представите си за 
болестта.

И така, 63 години след откритието на Уот-
сън и Крик, май е време за преоценка, вре-
ме за промяна, време за нови перспективи.
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Гергана Петрова, Чайка Петрова, Димитър Господинов

Резюме

В наши дни глобализацията и съвременният начин на живот извеждат на 
преден план проблеми, с които човечеството не се е сблъсквало до този 
момент и в такъв мащаб. Редица от сърдечно-съдовите и метаболитни 
усложнения, последица от затлъстяването, са водещи причини за смърт-
ността в световен мащаб и са се превърнали в основно предизвикател-
ство пред общественото здравеопазване. 

През различните епохи идеята за наднорменото тегло и затлъстяването 
преминава през формирането на различни концепции: от схващането за 
защитен механизъм, през символиката на плодовитостта и благосъстоя-
нието, иронизирането и стигматизацията, до понятието „болестно със-
тояние“ и неговите негативни последици върху здравето на човека.

Историческият преглед, от древността до наши дни, би подпомогнал ос-
мислянето и оценяването на причините за все по-ранното начало на зат-
лъстяването днес (още в детска възраст), улесняващи разработването 
на диагностичен алгоритъм за ранна превенция на късните сърдечно-съ-
дови и метаболитни усложнения, както и прогнозирането на неговото 
развитие в бъдеще.

Ключови думи: Затлъстяване, Детско затлъстяване, Глобализация, Исто-
рия, Бъдещи тенденции

Затлъстяването - 
от древността до 
наши дни
Исторически преглед

УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, Клиника по педиатрия, Сектор „Дерматология и венерология
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Гергана Петрова, Чайка Петрова, Димитър Господинов
УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, Клиника по педиатрия, Сектор „Дерматология и венерология

История на затлъстяването

Наднорменото увеличение на телес-
ната маса при човека е добре познато 
състояние още от древни времена. В 
края на IV в. пр. Хр. Хипократ, бащата 
на модерната медицина, описва затлъс-
тяването с названието “corpulence”, про-
излизащо от латинската дума за тяло 
- “corpus”. (1) Векове по-късно популя-
рен става термина “obesitas”, появил се 
и във Via Recta ad Vitam Longam (1620 
г.) на английския лекар Tobias Venner, 
считан за един от първите английски 
автори, които разглеждат затлъстяване-
то и като социален проблем. (2) Терми-
нът “obesitas” произхожда от латинската 
думa “obesus”, което означава “пълен, 
закръглен, вулгарен”. В този смисъл 
етикетът “obesitas” носи и усещане за 
морално осъждане.

Какво е било отношението на древни-
те хора към увеличението на телесната 
маса проличава в разнообразните им 
културни и социални дейности, нами-
ращи материален израз в изобразител-
ното изкуство, литературата и меди-
цината, посредством които древните 
представяли своето всекидневие, свои-
те нрави и обичаи.

Затлъстяването през 
праисторическия период (Късен 
палеолит - 45-10 хил. год. пр. 
Хр.)

За най-ранната художествена интер-
претация на свръхтеглото се счита ста-
туята на Вилендорфската Венера, от-
крита в началото на XX в. в Австрия и 
датирана на около 22-21 хиляди години. 
Тя изобразява женска фигура с пищни 
форми в областта на гърдите, корема 
и ханша. Според A. Dixson и B. Dixson 

съществуват три възможни интерпре-
тации на фигурата, свързани от една 
страна с битуващи по онова време есте-
тически норми по отношение формата и 
пропорциите на женското тяло, от дру-
га - със склонността за подчертаване на 
плодовитостта, и не на последно място 
- със стремежа за оцеляване по време на 
последния ледников период. (3) 

Затлъстяването през 
Античността (VIII в. пр. Хр. - VI 
в. сл. Хр.)

През тази епоха били положени осно-
вите на големи постижения в областта 
на изкуството, литературата, архитек-
турата и медицината.

Вилендорфската венера – 11-сантиметрова 
статуетка, съхранявана понастоящем 
в Природоисторическия музей във Виена. 
Някои учени свързвят тази каменна фигурка 
с култа към плодородието и култа към 
продължаването на рода.
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С развитието на древногръцката дра-
ма процъфтява и комедийно-сатирич-
ният жанр, чрез който се представят 
стереотипизирани характери, често 
срещани във всекидневния живот, чрез 
които се осмиват човешките недостатъ-
ци. Те ставали лесна мишена за генери-
ране на ирония и сарказъм и превръща-
нето им в клишета. (4) Такъв е образът 
на затлъстелия човек, представен от 
един занаятчия чрез теракотена фигура 
на жена, чиято плът сякаш се разлива 
през драперията, забулваща тялото ѝ в 
една умишлена пародия на популярно-
то в по-ранното древногръцко мрамор-
но изкуство съблазнително падащо по-
кривало. (5) 

Наравно с развитието на древногръц-
ката драма, процъфтявала и медицина-
та. Тя, в лицето на Хипократ, изградила 

концепцията за затлъстяването като ме-
дицински проблем, разглеждайки го не 
само като “болест само по себе си”, но и 
като “предшественик на други болести” 
- идея, залегнала в представите още на 
древните египтяни. (6)

Затлъстяването през 
Средновековието (VI-XVI в.сл. 
Хр.)

През Средните векове на затлъстява-
нето се гледало през призмата на про-
менящите се условия – климатични, ре-
лигиозни и социални.

В началото на Късното Средновеко-
вие, неблагоприятните климатични ус-
ловия довели до период, известен като 
Големият глад в Европа (1315-1317), 
последван по-късно от чумната епиде-
мия. Във времена на бедност и оскъди-
ца, наднорменото тегло било привиле-
гия само на най-благосъстоятелните. (7)

Разколът в християнството, последва-
лият политически разцвет на Римокато-
лическата църква, утвърждаването на 
религиозните предубеждения са само 
част от причините, повлияли стигмати-
зацията на затлъстяването в Среднове-
ковна Европа.

Заклеймяването на свръхтеглото се 
базирало на представата за Седемте 
смъртни гряха. Тясната връзка с един 
от тях - чревоугодието, е представена в 
картината на холандския художник Йе-
ронимус Бош “Седемте смъртни гряха” 
(1485 г.), в която под формата на седем 
фрагмента са представени различните 
форми на греха и неговите опасни по-
следици. (8) 

С настъпването на Ренесанса започва 
връщане към отдавна забравени кул-
турни, социални и духовни ценности. 

Теракотена фигура на жена, намираща се 
понастоящем в Британския музей, Лондон. 
В древногръцката драма красотата била 
представяна чрез гротескното.
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Връзката между затлъстяването и есте-
тиката в женските форми, култът към 
плодовитостта, както и високият со-
циален статус, намира израз в редица 
произведения на изкуството. Снимка 6

Затлъстяването през Новото 
време (XVII-XIX в. сл. Хр.)

Към края на Ренесанса и началото на 
съвременната история, с произведения 
като First English language monograph 
on obesity (Short, 1727 г.), Monograph on 
the treatment of obesity (Flemyng, 1760 г.), 

Disease classification that includes obesity 
(Cullen, 1780 г.), се бележи утвърждава-
нето на затлъстяването като болестно 
състояние, изискващо провеждането на 
лечебно-профилактични мероприятия.

Няколко десетилетия по-късно, тру-
довете на Hassal (Described structure 
and growth of fat cells, 1849 г.) и Hoggan 
(Described growth of fat cells, 1879 г.) бе-
лежат началото на изследването на зат-
лъстяването на клетъчно ниво.

Освен популяризирането на свръхте-
глото сред медицинската общност, през 
втората половина на XIX в. започва 
неговото разпространение и сред ши-
роката общественост с книгата на W. 
Banting: Letter on corpulence addressed to 
the public (1863 г.).(9)

Началото на Новото време завършва 
с изобретяването на първия човешки 
калориметър (1896 г.), осигурил в бъде-
ще възможността за изследване на раз-
лични аспекти на термогенезата, енер-
гетиката на физическите упражнения и 
патогенезата на метаболитните заболя-

Художникът Йеронимус Бош, пряко вдъхновен 
от темата за седемте смъртни гряха, ги 
изобразява в картината си „Седемте смъртни 
гряха“ (1485), намираща се в музея Прадо, 
Мадрид. Вдясно е фрагмент, изобразавящ един 
от тях – чревоугодието.

Първият 
калориметър 
за измерване 

на 
количеството 

топлина, 
отделяно или 

поглъщано при 
даден физичен, 

химичен или 
биологичен 

процес.
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вания. (10) 

Затлъстяването в наши дни (XX-
XXI в. сл. Хр.)

Днес затлъстяването се счита за една 
от водещите предотвратими причини 
за смърт в световен мащаб, не само за-
щото науката доказа потенциалната му 
роля в развитието на редица социално-
значими заболявания, но и заради пан-
демичното му разпространение.

За първи път, в познатата ни история 
на човечеството, се наблюдава непре-
къснато нарастване честотата на хората 
с наднормено тегло (11). Тази тенденция 
придобива своите начални очертания в 
средата на XX в., когато започва посте-
пенно увеличаване на затлъстяването 
сред населението, за да достигне застра-
шителните размери от около 600 млн. 
души през 2014 (двойно увеличение за 
последните три десетилетия).

Като основна причина за това, спо-
ред голям брой изследователи, се счита 
глобализацията. (12) Множество про-
учвания показват силни позитивни ко-
релации между увеличаващия се риск 
от затлъстяване и различните измере-
ния на глобализацията: икономически 
(междуконтиненталните потоци на сто-
ки, капитали и услуги), политически 
(дифузията на правителствената по-
литика в международен мащаб), соци-
ални и културни (разпространение на 
идеи, информация, хора и възприятия). 
(13)  (14) Според учени от Харвардския 
университет, изследващи заведенията 
за бързо хранене – продукт на глоба-
лизацията, храните там са с по-високо 
съдържание на наситени мастни кисе-
лини, сол и захар, което допринася за 
развитието на централно затлъстяване, 

инсулинова резистентност и повише-
но кръвно налягане. (15) Понижената 
физическа активност, също резултат от 
съвременния начин на живот, се явява 
друг основен фактор, предразполагащ 
към развитието на затлъстяване.

Детското затлъстяване 

Пандемичното разпространение на 
затлъстяването засяга и детското на-
селение. Около 42 млн. деца под 5 год. 
възраст са с наднормено тегло и тен-
денция към затлъстяване. (16) Затлъс-
тяването би могло да повлияе директно 
върху здравето на детето, неговото об-
разователно равнище и качеството му 
на живот. Затлъстелите деца са склон-
ни да останат такива и в зряла възраст, 
което ги поставя в много по-ранен риск 
от развитие на хронични заболявания с 
повишен морталитет. 

Различни аспекти на глобализация-
та стоят в основата на затлъстяването 
и сред детското население. Голяма част 
от децата днес израстват в т. нар. обез-
огенна среда, която благоприятства 
наддаването на тегло и затлъстяването. 
Енергийният дисбаланс, характерен и 
за детското затлъстяване, е резултат от 
промените в типа, наличността, достъп-
ността и маркетинга на хранителните 
стоки, както и от спада на физическата 
активност във връзка с по-дългото ста-
тично екранно време, както и такива, 
основани на заседнал начин на живот. 
(17)

Затлъстяването в България

С поставянето на демократичното на-
чало в България в края на 80-те години 
на XX в., глобализацията “прави своите 
първи крачки” в политическия, иконо-
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мическия, социалния и културния жи-
вот на страната, заедно със своите пози-
тиви и негативи. (18) Основен негативен 
ефект на глобализацията е вносът на т. 
нар. вредни храни, прекомерната кон-
сумация на които води до изграждане 
на неправилен хранителен режим и оф-
ормяне на нездравословен хранителен 
статус, допринасящи за непрекъснатото 
увеличаване на свръхтеглото и затлъс-
тяването сред българското население. 
(19)

Международни проучвания за свръх-
теглото и затлъстяването от 2008 г. по-
казват, че 57,9 % от възрастната попула-
ция в България са с наднормено тегло, 
а 23,7% са затлъстели. (20) Свръхтегло-
то и затлъстяването се срещат с голяма 
честота и при децата и юношите в Бъл-
гария. Според проучване на СЗО в Ев-
ропа, за периода 2007-2010 г., България 
се намира на пето място по наднормено 
тегло при децата до 5 год. възраст, кое-
то измества фокуса върху детското зат-
лъстяване с оглед превенция на по-на-
татъшни усложнения. (21)

У нас свръхтеглото и затлъстяването, 
в частност сред детското население, са 
обект на научни проучвания от десе-
тилетия насам. (22,23,24,25) Данните от 
репрезентативно за страната изследва-
не на хранителния прием и хранител-
ния статус на населението, проведено 
през 2004 г., показват, че относителният 
дял на учениците с наднормено тегло е 
висок - средно 20%, от които една чет-
върт са със затлъстяване. (26) Данни от 
проведено национално представително 
проучване при ученици на възраст 6-19 
год. през периода 2010-2011 год. показ-
ват, че с наднормено тегло  са 30,2% от 
изследваните ученици, от които със 

затлъстяване – 12,7%. Сравнението ус-
тановява тревожна тенденция за увели-
чаване на затлъстяването при децата в 
България. (19)

Бъдещи тенденции в развитието и раз-
пространението на затлъстяването

Голям брой проучвания за бъдещите 
тенденции в затлъстяването се основа-
ват на линейни прогнози, предполагащи, 
че повишаването на затлъстяването ще 
продължи с неотслабваща сила, дости-
гайки стойности от порядъка на 51% от 
популацията до 2030 г. (27) (28) Въпреки 
това съществува и група проучвания, ба-
зирани на нелинейни регресионни моде-
ли, според които разпространението на 
затлъстяването би могло да остане ста-
билно, в зависимост от предприемането 
на съответните превантивни мерки. (29) 
Ето защо е важно наличието и разпоз-
наването на лесно достъпни ранни мар-
кери, насочващи към повишен риск от 
затлъстяване, като фамилност, повише-
но тегло по време на бременност (над 12 
кг), новородено с тегло над 4 кг или мал-
ко за гестационната възраст, акантозис 
нигриканс (кожен маркер за инсулинова 
резистентност).

Заключение

Разнообразните концепции за затлъстя-
ването през вековете, мълниеносното тем-
по на неговото развитие през последния 
век, както и неблагоприятните тенденции 
за разпространението му в бъдеще, очер-
тават ясно причините за затлъстяването 
днес и изправят обществените институ-
ции пред огромното предизвикателство 
и нуждата от филтриране на всички ас-
пекти на глобализацията с цел огранича-
ване влиянието на отрицателните, имащи 
отношение към здравето на човека.
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Владимир Попов

Батавите в римската армия

Римляните освен легионите поддър-
жали и голям контингент от помощни 
войски, чиято цел била основно охрана 
на границите. За тази цел от особено во-
инствените племена се набирали отдел-
ни кохорти от по 500 или 1000 човека. 
През 1-ви век поделенията, ползващи 
се със заслужена слава били германци-
те /тунгри, матиаци и батави/ и траките. 
Долнорейнският лимес /днешна Холан-
дия/, винаги уязвим откъм разбойниче-
ски германски нахлувания, бил оставен 
на батавите, на които им били отделе-
ни земи на остров в реката за живеене, 
в замяна на военна служба и охрана на 
крайбрежието. По време на инвазията в 
Британия през 42 г. батавските помощ-
ни войски доказали боеспособността 
си, а също били ползвани за форсиране-
то на реки, тъй като войниците им били 

добри плувци. Нещо повече, при Тибе-
рий и Калигула станала практика импе-
раторите да набират лична гвардия от 
германски телохранители, която да ги 
пази от покушения от страна на Сената 
или преторианците. Така възникнали и 
Germani custodes corporis. /съставяни 
най-често от батави/. Те били органи-
зирани подобно на спомагателните али 
в подразделение от 500 човека. Били 
разделени на декурии от по 30 човека, 
командвани от декурион. Лагерът им се 
намирал в района на градините на До-
лабела от другата страна на Тибър.

Годината на четиримата императори 
/69г./

 
След самоубийството на Нерон, Сена-

тът избрал на негово място Сервий Сул-
пиций Галба – наместника на Испания, 
стар и изпитан военен. Част от армията 

Батавски воин от 1 в. пр. н. е.

Батавското въстание/69-70 г./
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Владимир Попов

Батавски воин от 1 в. пр. н. е.

по рейнския лимес обаче била враж-
дебно настроена към новия император, 
тъй като действала на страната на Не-
рон при потушаването на въстанието 
на Виндекс. В стремежа си да изкорени 
опитите за възможни покушения, Галба 
разпуснал и батавската помощна кава-
лерия, тъй като германците се отлича-
вали с подчертана вярност към Юли-
ево-Клавдиевата династия, към която 
новият император не спадал.

Непопулярността на Галба довела до 
това, че през януари 69 г. легионите в 
Долна Германия обявили за император 
техния главнокомандващ Авъл Вите-
лий. В това време Галба бил линчуван от 
преторианците, тъй като отказал да им 
изплати допълнителни възнаграждения 
и се опитал да затегне дисциплината. На 
негово място бил избран Марк Салвий 

Отон, приближен на Нерон, който обаче 
не могъл да се противопостави на Вите-
лий и през април, след като войските му 
претърпели поражение в Северна Ита-
лия се самоубил.

Вителий станал господар на Италия и 
с помощта на 8 спомагателни батавски 
кохорти, които след като участвали в 
победоносния му поход, били върнати 
обратно в Германия. Но на изток се оч-
ертал нов претендент за престола – Тит 
Флавий Веспасиан, генералът изпратен 
от Нерон през 66 г. в Юдея, за да поту-
ши най-голямото антиримско въстание 
там. Вителий отново призовал герман-
ските легиони и батавите, но командва-
щият войските Флак отказал с мотива, 
че това би оголило границата и би изло-
жило страната на германски нападения. 
Така Вителий бил принуден да започне 
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принудителен набор сред германците, 
за да създаде нови части, които да го 
подкрепят в борбата за власт. Тъй като 
племето не било особено многобройно, 
започнали да вземат и старци и младе-
жи. Това предизвикало бунт сред гер-
манците. Според Тацит главата на въс-
танието се казвал Юлий Цивилис. Той 
бил римски гражданин и член на крал-
ска фамилия, която управлявала бата-
вите преди те да изпаднат в зависимост 
от Рим. Командвал спомагателна кохор-
та и се отличил още по време на британ-
ската инвазия по времето на Клавдий. 
По времето на Нерон той бил обвинен 
в измяна и арестуван, но при възкачва-
нето на Галба – освободен. При Вителий 

също имало подозрения за неговата 
лоялност, но отново му било простено 
като жест към батавите, които се при-
съединили към похода на му към Рим. 
Използвайки недоволството от прину-
дителния набор, на импровизиран пир 
той се обърнал към съплеменниците си 
с думите: «Някога ние бяхме съюзници, 
а сега ни третират като роби...»

Началото на въстанието
 
Разбира се причините за въстанието 

едва ли могат да се обяснят само с при-
нудителния набор. Юлий Цивилис имал 
лична причина за воденето на война – 
екзекуцията на брат му /Клавдий Павел/, 
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а също и стремеж за възстановяване на 
кралската власт. В началото на август 
69 г. Цивилис призовал кананефатите - 
едно от малките племена, живеещи на 
крайбрежието да въстане, с надеждата 
Флак да изпрати войски към тях. Кана-
нефатите поканили и фризите, и напад-
нали фортовете на две римски спомага-
телни кохорти. Атаката била внезапна, 
лагерите били разрушени, а войниците 
и римските търговци – избити. Причи-
ната за слабата съпротива бил и фактът, 
че част от поделенията все пак били от-
зовани в Италия да помогнат на Вите-
лий. Войниците от другите фортове се 
събрали в централната част на острова 
на батавите под ръководството на при-
мипила Гай Аквилий Прокул. Цивилис 
решил да действа с хитрост, като се оп-
итал да раздроби кохортите с уговорка-
та, че той ще се справи с въстанниците, 
а те могат спокойно да се върнат в ла-
герите си. Тъй като центурионът не се 
хванал на уловката, Цивилис заповядал 
на фризите, кананефатите и батавите 
да атакуват. Нещо повече, кохортите на 
тунгрите – също съюзно на Рим племе, 
преминало на страната на въстаници-
те. При така стеклите се обстоятелства 
римските части нямали шанс и били 
унищожени.

Победилите батави пленили голя-
мо количество оръжие и кораби. От-
въдрейнските племена предложили 
помощ на Цивилис, а той започнал да 
склонява и галите да преминат на не-
гова страна с подаръци и хитрост. Рим-
ляните изоставили Долна Германия, а 
Флак решил да изпрати срещу бунтов-
ниците не спомагателни части, а редов-
ни легиони. Части от Пети Жеравен и 
Петнадесети Първороден легиони /Leg. 

V Alaudae и Leg. XV Primigeniа/ - око-
ло 6500 човека, изоставили базите си в 
Ксантен и заедно с три спомагателни ко-
хорти /на убиите, треверите и батавите/ 
се отправили към острова на батавите. 
В решителната битка около днешния 
Ниймеген /Новиомаг/ помощните вой-
ски на убиите и треверите се разбягали, 
а батавите минали на страната на свои-
те. Легионерите обаче устояли, съхра-
нили строя си и успели да отстъпят към 
Ксантен /Castra Vetera/.

Цивилис бил на върха на славата си. 
Римляните били изгонени, племената го 
боготворели, нещо повече, Веспасиан, с 
когото той лично се познавал му бил из-
пратил писмо с молба да въстане срещу 
Вителий, така че отстрани изглеждало, 
че той действа по плана на новия пре-
тендент. Така че вождът се надявал, че 
в случай на победа на Веспасиан, рим-
ляните ще признаят независимостта на 
батавите, така както Тиберий през 28 г. 
признал автономията на фризите и ха-
уците.

Но главозамаян от успехите си Циви-
лис направил огромна грешка, която в 
крайна сметка довела до поражението 
му.

Обсадата на Ксантен
   
Единственото, което не трябвало да 

правят батавите е да атакуват базата на 
римските легиони в Ксантен. Независи-
мо на чия страна се сражавали легионе-
рите, нито един римски император ня-
мало да остави това деяние ненаказано.

Въпреки че знаел какви последици ще 
предизвика този акт, Цивилис заповя-
дал на батавите да атакуват римляните 
през септември 69 г. Моментът според 
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него бил подходящ – в това време Ду-
навските легиони застанали на страната 
на Веспасиан и напредвали към Италия. 
Така че помощ оттам не могла да дойде. 
Вождът на батавите дори се заклел да не 
се подстригва, докато не унищожи два-
та легиона.

На негова страна били осемте спома-
гателни батавски кохорти, кавалерията 
и разпуснатите от Галба императорски 
телохранители, а също така и опълче-
ние от батави и племената от делтата на 
Рейн.

Главнокомандващият римските вой-
ски Флак бил с по-малобройни сили, 
затова той решил да укрепи Могонциак 
/Майнц/ и Ксантен и да чака подкрепле-
ния, когато гражданската война в Ита-
лия свърши.

Първоначално Цивилис решил да оп-
равдае нападението като накарал хора-
та си да се закълнат във вярност към 
Веспасиан и призовал легионерите в 
Ксантен да сторят същото си. Отгово-
рът на командващият гарнизона Муний 
Луперк бил красноречив: «Ние не при-
емаме съвети нито от изменници, нито 

от врагове. Нашият принцепс е Вите-
лий. За него ще се бием до последен дъх. 
Батавският изменник не може да ре-
шава какво да правят римляните, нека 
по-добре се готви за наказание, каквото 
чака всички престъпници...».

Цивилис изпаднал в ярост и призовал 
варварите си към оръжие. Така започ-
нала обсадата на Ксантен. Лагерът бил 
отбраняван от приблизително 5000 ле-
гионера от двата легиона. Той бил по-
строен само преди десетина години и 
разполагал с всичко необходимо – хра-
на, оръжие, амуниции за балистите.

Щурмът на батавите бил отбит, опи-
тът им да строят обсадни машини по 
римски образец също бил неуспешен и 
тогава Цивилис решил да принуди ле-
гионерите да се предадат от глад. В тоа 
време негови отряди започнали да раз-
грабват земите на съюзните на Рим пле-
мена в Горна Германия и Белгика.

Римската контраатака
   
Докато Legio V Alaudae и Legio XV 

Primigenia били обсадени в Ксантен, 
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Марк Флак започнал да действа. По Рейн 
били разположени поделения, които да 
пречат на нахлуващите германци. На 
Legio IV Macedonica било заповядано да 
пази Майнц.

Били изпратени писма в Галия и Бри-
тания за доставка на подкрепления. В 
Bonna /дн. Бон/ били съсредоточени 
Legio XXII Primigenia, Legio XVI Gallica 
и Legio I Germanica.

Но придвижването им се забавило, 
тъй като в този момент се получили 
вести, че в сражението при Кремона /
Сев. Италия/ веспасиановите легиони 
разбили армията на Вителий. След дъл-
ги колебания Флак решил да се закъл-
не във вярност към новия император – 
Веспасиан. Войниците му го последвали 
с голяма неохота. Войската била демо-
рализирана.

Така инициативата отново преминала 
в Цивилис. Той отказал да вдигне обса-
дата на Ксантен и тук си проличало, че 
е съюзник на Веспасиан само привидно. 

За да попречи на армията на Флак да 
се съедини с обсадените, той решил да 
атакува трите легиона при днешен Кре-
фелд нощем на 2-ри декември 69 г. С из-
ненада осемте батавски кохорти успели 
да превземат укрепленията и битката 
била почти загубена, но тук дошла по-
мощта от басконите – спомагателни ко-
хорти, които нападнали батавите в тил. 
Пешаците били избити, а батавската ка-
валерия успяла да се измъкне. Това била 
голяма победа за римляните, макар и на 
висока цена. Обсадата на Ксантен също 
била снета, но в това време римляните 
получили известие, че отвъд рейнските 
племена на узипетите и хатите нахлули 
в Горна Германия и обсадили Майнц. 
Така Флак с трите си легиона и още 1000 
човека от гарнизона в Ксантен потеглил 
да разгроми варварите.

Така погленато нещата вървели в полза 
на Флак, но докато римляните празну-
вали Сатурналиите, по стара традиция 
били изплатени награди и раздадено 
вино. От изпитото вино обаче ескали-
рала старата вражда на войската към 
Флак, който изменил на Вителий и при-
ел за император Веспасиан. Раздразне-
ните легионери измъкнали главноко-
мандващия от палатката му и го убили. 
Това имало печални последствия за це-
лия успешен римски контраудар. За Ци-
вилис се отворила още една благопри-
ятна възможност да обсади Ксантен.

‘Галската империя’ и падането на 
Ксантен

 
През това време в Италия 70-тата го-

дина започнала с чудесни поличби. 
Гражданската война най-накрая била 
завършена. Вителий бил екзекутиран, 
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новият император Веспасиан оставил 
сина си Тит да завърши успешно Юдей-
ската война и готвел да изпрати подкре-
пления в Германия, за да се разправи с 
батавите.

А обстановката в Германия и Галия 
рязко се усложнила. След убийството на 
Флак, командващия Legio XVI Gallica- 
Гай Дидий Вокула успял да свали обса-
дата на Майнц и оставил там Legio XXII 
Primigenia. По време на връщането му 
към Ксантен обаче помощните войски 
от тревери и лингони дезертирали, ве-
роятно подтикнати от Цивилис.

Това било сигнал и племената откъ-
дето произхождали поделенията да въ-
станат и така Горна Германия също била 
на ръба на отцепването. Ръководели ги 
романизираните аристократи Юлий 
Класик и Юлий Сабин. Вокула решил 
да върне легионите си в Новезий. Гали-
те се разположили наблизо и започнали 
да скланят с подаръци легионерите да 
предадат своя главнокомандващ. Воку-
ла бил убит от разбунтувалите се вой-
ници на Legio I Germanica, които се за-
клели във вярност на новия император 
на «Галската империя» Юлий Сабин. 
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Така за първи път в историята на Рим 
два римски легиона Legio I Germanica и 
Legio XVI Gallica изменили на държава-
та и се подчинили на бунтовник от вар-
варски произход.

Обсадата на Майнц и Ксантен продъл-
жила с подкрепленията от треверите и 
лингоните. Легионерите там обаче отка-
зали да се предадат. Oт своя страна се-
кваните подкрепили римляните и раз-
били войската на Юлий Сабин, който 
избягал от полесражението и се укрил.

След като припасите в обсадения 
Ксантен привършили, през март 70 г. ко-
мандващият V Alaudae и XV Primigenia 
Муний Луперк се предал. Цивилис за-
повядал войниците да се закълнат във 
вярност към галите и им позволил без-
препятствено да напуснат лагера. Но на 
около 5 километра от лагера те били на-
паднати от чакащите в засада германци 
и избити. Ксантен бил разграбен и из-
горен. Това бил краят на двата легиона. 
Въодушевени от победата Цивилис и 
неговият съмишленик Юлий Класик се 
обосновали в Кьолн /Colonia Agrippina/, 
която направили своя столица.

Империята отвръща на удара
 
През пролетта на 70 г. Юлий Цивилис 

бил в зенита на славата си. Фризите, 
кананефетите, убиите, тунгрите, нер-
виите, лингоните и треверите призна-
ли неговото върховенство. От шестте 
легиона в Германия два / I Germanica и 
XVI Gallica/ се предали, два /V Alaudae и 
XV Primigenia/ били унищожени, а два /
IV Macedonica и XXII Primigenia/ били 
обсадени в Майнц.

Но Веспасиан вече бил изпратил на-
казателна армия. Оглавявал я Квинт 

Петилий Цериал – дългогодишен съра-
тник на Веспасиан и опитен командир. 
Подкрепленията били съставени от 
Legio II Adiutrix /от Италия/, Legio VIII 
Augusta Victrix, Legio XI Claudia, Legio 
XIII Gemina /от Дунавския лимес/, и 
Legio XXI Rapax /бил се на страната на 
Вителий/. От Британия били извикани 
Legio XIV Gemina, а от Испания: Legio 
VI Victrix и Legio I Adiutrix.

Не всички от тях взели участие в бое-
вете. Legio VIII Augusta бил оставен да 
пази Аргенторат /Страсбург/ и да пре-
пятства германските нахлувания през 
Рейн. Legio XI Claudia бил настанен 
във Vindonissa /съвр. Виндиш/ в Гор-
на Германия. Legio XIV Gemina, Legio 
VI Victrix и Legio I Adiutrix потеглили 
да усмиряват въстаналите гали. Така 
под командването на Цериал срещу ба-
тавите останали Legio II Adiutrix, XIII 
Gemina, и XXI Rapax. Още преди Цери-
ал да пристигне Legio I Germanica и XVI 
Gallica отново преминали на страната 
на римляните.

През май 70 г. Цериал напреднал към 
Майнц и свалил обсадата. Оттам той 
превзел Августа Треверорум /Трир/ и 
наказал отпадналите тревери като из-
бил виновните за въстанието. Цериал 
решил да приложи любимата си такти-
ка и в началото на юни, в една безлун-
на нощ нападнал легионите на Цериал. 
Въпреки, че били изненадани, легиони-
те се окопитили и разбили варварите. 
Това било и решаващото сражение за 
войната. В резултат на това жителите на 
Кьолн избили оставените от Цивилис 
гарнизони и се присърдинили към рим-
ляните. Оттук нататък Цериал започ-
нал да възстановява Рейнския лимес 
и да наказва разбунтувалите се срещу 
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Рим племена.
Цивилис с остатъка от верните му 

войски си побягнал към Ксантен, след-
ван от армията на Цериал, състояща се 
от XXI Rapax, II Adiutrix, VI Victrix, и 
XIV Gemina. В околностите на Ксантен 
в едно заблатено поле станало и послед-
ното сражение между легионерите и 
германските племена. Батавите знаели 
местността и лесно намирали проходи-
ми участъци, през които нападали по-
тежковъоръжените римляни. Според 
Тацит битката по-скоро била морска, 
а не сухоземна. Въпреки труднопрохо-
димата местност привечер римляните 
успели да изтласкат враговете си към 
техния лагер. На другия ден сражение-
то се развило в полза на римляните, но 
батавите и съюзните им племена успели 
да се оттеглят, тъй като завалял проли-
вен дъжд. В резултат на битките Ксан-
тен бил изоставен, а Цивилис се отте-
глил към острова на батавите. В памет 
на сражението, войниците от legio VI 

Victrix вдигнали монумент, част от кой-
то е намерен.

 За да въстанови и укрепи Рейнската 
граница, Цериал реорганизирал отбра-
ната. Legio XIV Gemina бил разкварти-
руван в Майнц заедно с Legio I Adiutrix. 
Legio XVI Gallica и Legio IIII Macedonica 
били реорганизирани и преименувани 
в IIII Flavia Felix и XVI Flavia Firma. Те 
били изпратени съответно в Далмация 
и Сирия. Legio I Germanica, войниците 
на който убили Вокула, бил разформи-
ран, а остатъците от него – изпратени 
в Панония, където влезли в състава на 
Legio VII Hispana, получил ново име 
- Gemina. Legio XXII Primigenia бил 
възнаграден. Унищоженият Legio XV 
Primigenia никога не бил възстановен. 
За Legio V Alaudae все още се спори, 
имайки се предвид, че легион със съ-
щото име е участвал в дакийските кам-
пании на император Домициан, където 
бил унищожен.От Испания пристигнал 
Leg. X Gemina, който се присъединил 
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към войската на Цериал.
В това време Цивилис унищожил сто-

лицата на батавите Ниймеген и бенто-
вете, строени от римляните, като така 
наводнил низината местност и я напра-
вил непроходима. Цериал решил да за-
почне строежа на флота. След няколко 
незначителни битки около делтата на 
Рейн, римската войска била безпре-
пятствено прехвърлена на острова и 
започнала да избива батавите и да уни-
щожава селищата им. Времето обаче се 
развалило, реката излязла от коритото 
си и наводнила римските лагери, изла-
гайки легионерите на риск.

Краят на въстанието
 
Най-накрая Цивилис нямал избор и 

решил да се предаде на милостта на по-
бедителя. След преговорите между него 
и Цериал на един полуразрушен мост, 
старият съюз между римляните и бата-
вите бил възстановен. Те били освобо-
дени от налози, но трябвало да наберат 
8 спомагателни кохорти. В новопостро-
ения Ниймеген бил разквартируван 
Legio X Gemina. Съдбата на Цивилис, 
след като се е предал, е неизвестна. Та-
цит не пише нищо повече за него, но 
знаейки отношението на римляните 
към предателите, едва ли той се е на-
слаждавал на спокойни старини.
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Какво променя протестът?

8 февруари 2017 от 19:00 часа в MOVE.BG, ул. Сердика 20, София

Протестите от януари 1997 г. са достатъчно далеч за оценка и достатъчно близо, за да 
си спомним духа на барикадите и надеждата за промяна. Историята на тези протести е 
жива и важна. Нейните автори сме ние, гражданите и тя е историята за това как 
променяме бъдещето си.

Затова започваме един разговор за протеста, с отправна точка януари 1997 г., но с 
поглед и към други протести, минали и бъдещи. 

Кога протестът успява, кога – не и защо?  Как се променя? Какви ефекти постига   в 
краткосрочен и дългосрочен план, на обществено и на лично ниво? 
Каква е човешката цена на политическите промени?  Как медийната среда влияе на 
протеста?

Ще потърсим отговори на тези и други въпроси заедно с участници в различни 
протести през годините, както и с нашите специални гости:

проф. Антоний Тодоров (политолог, НБУ)

г–жа Теодора Енчева (журналист, bTV)

д–р Светлозар Василев (психоаналитик и психиатър, НБУ)

Ще се радваме да се включиш!

А ти помниш ли януари 1997-ма? Изпрати ни до 3 февруари твоя история, спомен 
или снимка от събитията през 1997-ма на www.myhistory.bg или мейл – myhistory @ 
move.bg. Снимките ще бъдат включени в изложбата към събитието на 8 февруари, а 
историите ви  ще споделим във Facebook страницата на Моята българска история.

Как помним протеста?

10 януари. Зимата е студена, правителството е в оставка. Президент е избран, но 
още не е встъпил в длъжност. Държавата е във властови вакуум. Но приликите между 
януари 1997 и 2017 спират дотук. Премиерът в оставка е Жан Виденов, а Георги 
Първанов току-що е поел БСП. Новият президент е Петър Стоянов.

Към декември 1996. България е държава във фалит, неспособна да изплати външния 

20 години от 10 януари 1997

http://www.myhistory.bg/map/story/
https://www.facebook.com/events/250928228674445/
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Какво променя протестът?

8 февруари 2017 от 19:00 часа в MOVE.BG, ул. Сердика 20, София

Протестите от януари 1997 г. са достатъчно далеч за оценка и достатъчно близо, за да 
си спомним духа на барикадите и надеждата за промяна. Историята на тези протести е 
жива и важна. Нейните автори сме ние, гражданите и тя е историята за това как 
променяме бъдещето си.

Затова започваме един разговор за протеста, с отправна точка януари 1997 г., но с 
поглед и към други протести, минали и бъдещи. 

Кога протестът успява, кога – не и защо?  Как се променя? Какви ефекти постига   в 
краткосрочен и дългосрочен план, на обществено и на лично ниво? 
Каква е човешката цена на политическите промени?  Как медийната среда влияе на 
протеста?

Ще потърсим отговори на тези и други въпроси заедно с участници в различни 
протести през годините, както и с нашите специални гости:

проф. Антоний Тодоров (политолог, НБУ)

г–жа Теодора Енчева (журналист, bTV)

д–р Светлозар Василев (психоаналитик и психиатър, НБУ)

Ще се радваме да се включиш!

А ти помниш ли януари 1997-ма? Изпрати ни до 3 февруари твоя история, спомен 
или снимка от събитията през 1997-ма на www.myhistory.bg или мейл – myhistory @ 
move.bg. Снимките ще бъдат включени в изложбата към събитието на 8 февруари, а 
историите ви  ще споделим във Facebook страницата на Моята българска история.

Как помним протеста?

10 януари. Зимата е студена, правителството е в оставка. Президент е избран, но 
още не е встъпил в длъжност. Държавата е във властови вакуум. Но приликите между 
януари 1997 и 2017 спират дотук. Премиерът в оставка е Жан Виденов, а Георги 
Първанов току-що е поел БСП. Новият президент е Петър Стоянов.

Към декември 1996. България е държава във фалит, неспособна да изплати външния 

20 години от 10 януари 1997

http://www.myhistory.bg/map/story/
https://www.facebook.com/events/250928228674445/
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си дълг. Годишната инфлация е 310,8%, т.е. животът е поскъпнал повече от трикратно 
за една година. 19 банки – една трета от сектора – фалират през икономическата криза 
от 1996–1997 и с тях се изпаряват дълговете на т.нар. „кредитните милионери“, както и 
спестяванията на стотици хиляди граждани. Левът се срива, средната заплата става 5 
долара. Магазините са празни, настанала е зърнена криза и хляб се купува с купони.

Това отключва вълна от протести из страната. На 10 януари 1997 студентите от 
Софийския университет се събират пред Народното събрание. КТ „Подкрепа“ 
обявява втора национална стачка, по-късно към тях се присъединява опозицията. 
Привечер парламентът е обграден от жива верига. През нощта се стига до насилие. 
Към парламента политат камъни, депутатите са евакуирани. По-късно ще се появят 
версии, че щурмът на парламента от 10-ти януари е оркестриран от службите, за да 
злепостави демонстрантите. Участници разказват, че автобуси с полицаи са докарани 
от страната, за да бият разотиващите се демонстранти по страничните преки. Има 
ранени, включително депутатът и бивш премиер Филип Димитров, който се озовава в 
Пирогов с шевове и бинт на главата, редом с други бити. Целта е да се предотвратят 
по-нататъшни протести. Но на следващия ден хората се връщат на улицата, с концерт 
и със слоган „Ние сме студентите, нас не ни е страх!“

Протестите продължават през целия януари. Барикади са издигнати на ключови 
кръстовища в София. Пътят към гръцката граница също е преграден. Страната остава 
блокирана до 4 февруари, когато БСП връща мандата и е постигнато съгласие за 
предсрочни избори. Пред Александър Невски се провежда „Митинг на победата“ и 
от стълбите лидерът на опозицията и бъдещ премиер Иван Костов гръмва бутилка 
шампанско.

Според активно отразяващия събитията оператор Красимир Михайлов бунтът и гневът 
са били предвидими последици от кризата и са използвани от властта, а агресията на 
тълпата е била направлявана – например, демонстрантите са оставени да разрушат 
колите на НСО, за да не насочат гнева си към депутатите. Също така има твърдения, 
че Иван Костов е водил тайни срещи с лидерите на БСП, че промяната във властта е 
била договорена, не извоювана.

Няма обаче съмнение, че икономическата криза от 1996–1997, както и произтеклите от 
нея граждански гняв, желание за промяна и гражданско обединение, са автентични.

Вълната от протести събира студенти, гимназисти, учители, лекари, железничари, 
миньори от Бобов дол и Перник, работниците от „Нефтохим“, шофьорите от градския 
транспорт и шофьори на таксита, ромите от кв. „Христо Ботев“ и „Факултета“, както и 
много други, млади и стари. Младежката организация на ВМРО и миньори от Перник 
защитават студентите от биещите ги полицаи. Трудно е днес, 20 години по-късно, да си 
представим подобно обединение, както и толкова дълбока и повсеместна криза.

 

Какво обедини хората и ги изведе на улицата през зимата на 1997-ма?

„Хората протестираха защото бяха гладни, но и по морални причини“, разказва пред 
нас Магдалина Генова, икономист, блогър и активист, тогава студент. „Около мен всички 
работеха и учеха. Не може да работиш нощни смени, денем да тичаш на лекции, а да 
нямаш пари за едни цигари. И в същото време искаш да си млад, европейски човек, да 
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си свободен да пътуваш.“

Протестите през 1997 са срещу управлението на БСП, но също и срещу неформалната 
власт на мутренските кръгове. „През 90-те години всички живеехме в страх и това 
изигра ролята на катализатор. Не можеше да си сигурен, че няма да ти вземат колата, 
да те набият. Ако влезеш в определени барове, не можеше да си сигурен, че ще 
излезеш.“

Не на последно място, двигател на протеста е и мечтата за промяна и свобода. 
„Хората помнеха какво е да нямаш свобода: свободата да избираш сам къде да 
работиш, дали да караш Лада или Жигула, свободата да пътуваш“, споделя Магдалина 
Генова. „Каквито и да са били мотивите, важното е, че хората се обединиха.“

Протестиращите пазят от 1997 светли и вдъхновяващи спомени. „Това е може би 
моментът в моя живот, в който съм се чувствала най-полезна и най-мигновено и пряко 
от моите усилия, моята надежда, от моята вяра, моите безсънни нощи и моя риск е 
последвало нещо добро за цяла нация, за цяла България“, разказва Искра Ангелова, 
тогава студент. „Беше адски студено, но беше хубаво. Топлехме се на варели с 
подпалени гуми, говорехме си за политика и за ежедневни неща. Пиехме чай, алкохол 
– не, сигурно защото нямахме пари,“ си спомня Магдалина Генова за барикадата 
при Петте кьошета. „За пръв път в живота си вярвахме, че нещо зависи от нас“, 
казва Георги Даскалов, журналист от в. „Демокрация“.

 

Как мерим успеха на протеста?

Протестите от 1997 успяват. „През януари се състоя същинската революция“, пише 
Капитал в края на 1997. Назначени са предсрочни избори, управлението е сменено и 
финансовата ситуация бавно се нормализира. Държавата поема нов, проевропейски 
курс, който все още държи. 20 години по-късно България е член на ЕС и НАТО. 
Свободата, за която са мечтали хората от площада през 1997, вече е даденост за 
поколението под 30-годишна възраст.

В сравнение с 1997, когато на улицата излязоха хора, които няма повече какво да 
губят, този през 2013 беше „протестът на техните деца, протестът на задоволените“, 
според Юрий Йорданов. Управлението се смени, но промяна не се случи. Бяха 
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противопоставени „умните и красивите“ на останалата част от обществото, София и 
не-София. У мнозина протестиращи остана чувство за огорчение и съмнение: има ли 
смисъл да се протестира? И ако не, как постигаме промяна в обществото?

„10 януари беше първата революция. Тя изпълни своята цел – да направи България 
нормална държава, в която да няма повече революции, а само бунтове. Донякъде 
съжалявам днешното поколение, че няма да има възможност да изпита това, което 
изпитахме ние. Чрез нашите действия ние отрязахме възможността на днешните 
млади да извършат нещо радикално, което да преобрази коренно държавата,“ споделя 
Ангел Апостолов, ръководител на младежката организация на ВМРО през 1997.

Според оператора Красимир Михайлов човек трябва да намери нещо, което зависи от 
него. Казвайки това, поглежда към фотоапарата си и допълва: „Моите кадри плашат 
политиците.“ Магдалина Генова ходи на протести по-рядко, но продължава да се 
бори за малки каузи. Вярва, че човек може да променя света и с думи: „Като казваш 
истината и застанеш с името си зад нея“.

Как еволюира протестът?

Историята на съвременния протест, както и на гражданското общество в България 
е още млада. Тя минава през демонстрациите срещу т. нар. Възродителен процес и 
срещу обгазяването на Русе през 80-те години, 10 ноември 1989 и Лукановата зима, 
кулминира през януари 1997 и продължава през екологичните каузи (Иракли, Корал, 
Кара дере, Странджа и Пирин), протестите от лятото на 2013 и редица други.

Макар да изглежда, че много български протести завършват със спорен успех, голяма 
част от правата, които днес приемаме за даденост – демокрацията и националните 
държави, правата на жените да гласуват, учат и работят, правата на цветнокожите да 
живеят достойно като равноправни граждани  –  са постигнати именно чрез дълги, 
настойчиви протести.

Историята на протестите е жива и важна: тя е историята за това как променяме 
бъдещето си. Нейните автори сме ние, гражданите.

Затова през януари ще си припомняме за протеста. Ще говорим за това кога той 
успява, кога – не, и защо. Как преодоляваме разочарованието от загубената битка? Как 
измиваме калта от думата „протест“? Има ли гражданско общество или то се умори? 
Нужна ли е гладна криза, за да се обединим?

Източник: MOVE.BG

А ти имаш ли история? Изпрати ни до 3 февруари твоя 
история, спомен или снимка от събитията през 1997-ма на 
www.myhistory.bg или мейл – myhistory @ move.bg. Снимките 
ще бъдат включени в изложбата към събитието на 8 ми 
февруари, а историите ви  ще споделим във Facebook 
страницата на Моята българска история.
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СИСТЕМАТА ХАУАЛА И 
ТРАЙНОТО И НАВЛИЗАНЕ В 
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
I Част

Д-р Гергана Йорданова

Нарастването на миграционния 
поток към Европа и усложне-
ната геополитическа обста-

новка в Близкия Изток след 2011 г. ге-
нерираха ново предизвикателство пред 
икономическата и финансовата сигур-
ност на България - навлизането и раз-
растването на древната система за па-
рични преводи „Хауала“ на територията 
на нашата страна. По данни на Специа-
лизирана административна дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“, пуб-
ликувани в Годишните доклади за дей-
ността на дирекцията през 2013 и 2014 г. 
[1], първите финансови транзакции от 
този тип, регистрирани у нас, са извър-
шени в края на 2013 г. По-голямата част 
от постъпилата информация за тях е по 
сведения на партньорски служби. Друга 
част е генерирана от българското фи-
нансово-разузнавателно звено на база 

частични съвпадения с имената на лица, 
идентифицирани в ограничителните 
списъци на ЕС и Бюрото за контрол на 
чуждестранните активи на САЩ, както 
и с имена на лица от държави, попада-
щи в по-рискова категория. 

От посочените документални източ-
ници, както и по публикации в медии-
те става ясно, че естеството и начинът 
на извършване на посочените по-горе 
операции в преобладаващата си част 
създава предпоставки и условия за 
обосноваване на хипотези за извърше-
ни „Хауала“ транзакции. При засилен 
мониторинг от страна на финансово-
разузнавателното звено на България са 
засечени много на брой парични пре-
води на малки по номинал суми, в едни 
и същи дни, от различни или близки 
географски локации, от голяма група 
физически лица без видима родствена 
или търговска връзка помежду им. Една 
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част от наблюдаваните лица е със ста-
тут на бежанци от Сирия, друга - в про-
цес на получаване на такъв. Трета група 
хора са нелегалните икономически миг-
ранти от Ирак, Иран, Афганистан, Гана, 
Тунис, Алжир, Либия, Египет, Пакистан 
и др. Идентифицирани са и лица, кои-
то са транзитно преминаващи през те-
риторията на Република България към 
Западна Европа. 

Именно маркираните по-горе обстоя-
телства, както и тенденцията на трайно 
навлизане на ислямското банкиране в 
Европа през последните години, дават 
основания на българското финансо-
во-разузнавателно звено да обоснове 
аргументираното предположение, че в 
една част от наблюдаваните оператив-
ни случаи действително става въпрос 
за извършен сетълмент на пари без дви-
жение във връзка с изградени схеми от 
типа „Хауала“ по смисъла на Шариат-
ската финансова система, произхожда-
ща и действаща предимно в Арабския 
свят.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
„ХАУАЛА“ И „ХУНДИ“?

„Хáуала“ (в арабски ةلاوِح) означава 
„превод, прехвърляне; превод на сред-
ства; чек, депозитарна разписка“ и дру-
ги производни, свързани с промяна на 
собственост или състояние. Коренът 
(h-w-l) произлиза от трите основни 
смислово-образуващи думи, които в 
арабската граматика създават различни 
семантични понятия – думи за „промя-
на“, „замяна“, „обмен“, „прехвърляне“. 
Когато думата „хауала“ от арабски език 
навлиза в езика хинди (в Индия той се 
изписва с азбуката „девентари“, а в Па-

кистан, където езикът е известен като 
урду, се изписва с арабската азбука), тя 
запазва първоначалното си значение на 
„паричен превод“. Същевременно, на-
пълно естествено понятието и дейст-
вието, което то обозначава, придобиват 
допълнителни значения като „доверие“, 
производни от горното значение на ду-
мата. Всичко това е показателно за на-
чина, по който се обогатява, съществува 
и функционира „Хауала“ като система. 

Другата дума, „хунди“, има битност в 
региона на Средния Изток, произлиза 
от санскритския корен на езика „хинди“ 
и означава „събиране, колекциониране; 
предаване, отдаване“ и др., обознача-
вайки същото, както „хауала“ в араб-
ския. 

В значенията си думите „хауала“ (в 
европейските езици е приела транскри-
пцията и се изговаря като „хавала“, 
Hawala, Havala) и „хунди“ се използват 
за описание на древна система за прех-
върляне на парични средства, същест-
вувала дълги години в Индия още пре-
ди Христа. 

Като „Хауала“ системата е повлияна 
от класическия ислямски закон на Ша-
риата. Спомената е за първи път в тек-
стовете на “Usūl al-fiqh” (на арабски لوصأ 

-Принципи на ислямската юри„ – (هقفلا
спруденция“ (теория, философия и за-
конност на ислямското право) от нача-
лото на VIII век след Христа. Фикх „Al 
Mua`malat“ (Напомняне „Справочник 
за (финансови) взаимоотношения“), 
фетва на Аятолах Аl Uzama Syed Ali 
al-Husaini Seestani казва: „В случай че 
длъжник насочи своя кредитор да по-
търси задължението си към трето лице 
и кредиторът приеме това споразуме-
ние, то третото лице, след приключване 
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на всички условия, става длъжник. След 
това кредиторът няма право да изиска 
дълга си от първия длъжник (2298)“[2] 
(след получаване на съгласието от тре-
тото лице, бел. мой).

Предполага се, че системата „Хауала“ 
се развива и разраства поради необ-
ходимостта от финансиране на търго-
вията на дълги разстояния между въз-
никващите търговски центрове през 
ранното Средновековие. Първи използ-
вали Хауала-та предприемчивите тър-
говци - керванджии, пътуващи по Ве-
ликия Път на коприната между Източна 
Азия (Китай) и Средиземноморието. За 
тях системата е имала две основни пре-
димства. На първо място, тя им служела 
като ефикасно средство за пренасяне на 
големи суми пари в брой на дълги раз-
стояния. По този начин те се защита-
вали от разбойническите нападения и 
се освобождавали от задължението да 
пренасят със себе си голямо количество 
злато и скъпоценни камъни като сред-
ство за разплащане. Търговците не из-
минавали целия път (над 6 хил. км). На 
разстояние 10-15 км пътят разполагал 
със специално изградени места за тър-
говия и размяна, вкл. и с „офис“ на сис-
темата „Хауала“. 

На второ място, системата действала 
на принципа „отложено плащане срещу 
гаранция“, понеже фактическото раз-
плащане между контрагентите се осъ-
ществявало не в момента на физическо-
то прехвърляне (размяна) на стоките, 
а след това, според възможностите на 
страните и изграденото доверие между 
тях.  

Именно като философия на монетар-
ната система системата „Хауала“ по-
влияла активно върху развитието на 

гражданските и търговски отношения 
през Средновековието, обличайки ги за 
първи път в съответната законодателна 
форма. Във функциите си на средство за 
трансфер на пари в брой и на метод за 
отложено плащане срещу гаранция, Ха-
уала „мигрирала“ към Европа и оказала 
ползотворно влияние върху търговски-
те връзки на знаменитите италиански 
средиземноморски градове-републики 
Венеция, Генуа, Флоренция и Милано с 
Близкия Изток, Персия и далечния Из-
ток. Благодарение на „Хауала“ за първи 
път в търговската практика на Стария 
континент била въведена възможността 
за легално прехвърляне на дълг, която 
до този момент била абсолютно непо-
зната в римското право [3]. Това улес-
нило изключително много италиански-
те средновековни търговци, защото им 
дало възможност да погасяват задъл-
женията си чрез поръчител и така да 
разширят мащабите на търговията си. В 
последствие агентството по търговски 
дългове се пренесло и в гражданско-
правните отношения като поръчител-
ство по сделки с недвижими имоти. 

От там в съвременното банково дело, 
в търговското и в облигационното пра-
во са останали производните думи 
“aval” (френски) и “avallo” (италиан-
ски) като „поръчителство, гаранция по 
дълг“. По същия начин са достигнали до 
нас и думите „хауаладар/хаваладар“ (от 
персийски – „човек, пълен с доверие“) 
и „потедар“ като синоним на „посред-
ник, доверено лице, поръчител, гарант“ 
и като нарицателно за „човек, на когото 
може да се има високо доверие“.

Извънредно голям тласък за активно-
то внедряване и развитие на системата 
„Хауала“ в Европа допринесли Кръсто-
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носните походи за Освобождаване на 
Светите земи (IX – XI в.). Със системата 
рицарите се запознали още по време на 
Първия кръстоносен поход до Йеруса-
лим (1095 – 1099 г.) За тях тя се оказала 
удобно, лесно и надеждно средство за 
пренасяне към Европа на натрупаните 
(плячкосани и заграбени) ценности. 

През 1770 г. в Калкута била основана 
Банката на Британската Източноиндий-
ска компания. Целта на новата кредитна 
институция била да прекрати нерегла-
ментираните банкоподобни операции 
на сарафи и хауаладари и за защити 
икономическите и финансови интереси 
на Английската корона в търговията с 
Индия, вкл. и като ги монополизира (по 
подобие на икономическата дейност на 
търговското дружество). Опитът обаче 
се оказал неуспешен. Банката на Източ-
ноиндийската компания не само че не 
унищожила „Хауала“ бизнеса, а тъкмо 
обратното – съдействала за развиване 
на системата от посредници и утвър-
ждаването й като гъвкав инструмент на 
паричния пазар. 

През ХХ в., по време на II-та Индоки-
тайска война (т. нар. Виетнамска война, 
1975 г.) много американски войници из-
ползвали свободно „Хауала“ услугата на 
индийските търговци в Сайгон. За тях 
тя се оказала бърз и сигурен начин за 
изпращане на пари на семействата им в 
Щатите, при това с големи отстъпки в 
комисионите. 

Поради изброените обстоятелства 
системата „Хауала“ и западният тип 
банкиране продължават да съществу-
ват и функционират успешно като па-
ралелни системи за парични преводи 
и в наши дни макар под различни наи-
менования. В Афганистан, Дубай, Ин-
дия те са познати като „хунди“. В Ирак, 
Иран, Пакистан, северните провинции 
на Мали, Сомалия, Тайланд - „фен-ку-
ен“. Във Филипините системата е позна-
та под името „падала“, в Хонконг – като 
„хуи-куан“. В някои части на Китай „Ха-
вала“ всъщност се нарича „фен-куан“, 
т.е. „летящите пари“ (букв. превод) [4]. 

По своя modus operandi системата 
„Хауала“ представлява добре изградена 

Хауаладари – 
талибани от 
Афганистан
Снимка: Ройтерс
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стройна йерархично-мрежова структу-
ра от посредници. Наричат се „хауала-
дари“ или „потедари“. В условията на 
конспиративност те изпълняват функ-
цията на сарафи и брокери на пари 
между лица, резиденти на различни 
държави, без да се извършва физическо 
прехвърляне (доставка) на самите па-
рични средства. Принципът на транс-
ферния механизъм се осъществява по 
силата на изграденото абсолютно дове-
рие между тях и клиентите им, най-чес-
то по роднински или търговски връзки, 
а така също и в зависимост от прослой-
ката, клана и етническата група, към 
която принадлежат. Самите посредни-
ци имат дребен паралелен бизнес, който 
„изсветлява“ „Хауала“-та им и ги прави 
относително защитени. За някои хау-
аладари изпращането и получаването 
на пари по този начин е не просто биз-
нес, а семейно занимание от десетиле-
тия. По данни на Интерпол в Пакистан 
съществува фамилия, занимаваща се с 
„Хауала“ вече три столетия!

Съществуват множество предимства 
на прехвърлянето на средства чрез ал-
тернативната система за парични пре-
води „Хауала“: 

• Системата е лишена от бюрократи-
зъм и формализъм - няма регулаторни 
или законови изисквания, парите се 
предават без да се подписват и подпе-
чатват каквито и да било счетоводни 
документи, без да се „набиват на очи“ и 
без да оставят хартиени или електрон-
ни „следи“ (пълна анонимност); 

• Трансферът се реализира буквално 
светкавично – достатъчно е едно теле-
фонно обаждане, изпращане на факс 
или мейл или провеждане на разговор 
с две-три кодови думи. Най-краткият 

Хауала превод отнема едва 10 минути! 
Най-дългият – максимум 48 часа!; 

• Хауаладарът работи без работно вре-
ме - всеки ден в седмицата, 365 дни в 
годината, до всяка точка на планетата, 
където има друг хауаладар;

• Не се начисляват такси, комисиони, 
лихви и данъци - страните по сделката 
спазват стриктно забраната за предявя-
ване на лихва съгласно Шариата и Кора-
на („Този, който приеме лихва, не може 
да бъде спасен понеже възкръсва, уни-
жен от докосването на Дявола“ - Сура 
Ал Бакарах II 275-276);

• Комисионата като „цена“ на услуга-
та е символична - под 1% на номинал, 
фиксирана сума според обема на прево-
да или за сметка на маржа при превалу-
тирането на парите в местната единица;

• Не се декларират произход и пред-
назначение на средствата;

• Не се използват банкови сметки и 
кореспондентски банки – сделката се 
извършва в брой; 

• Изградена е висока степен на доверие 
- „тайната на превода“ си остава тайна, 
страните си имат доверие и не подпис-
ват документи. Те си вярват и спазват 
инджмите на Шариатските финанси; 

• Системата е лесна за използване и от 
ниско образовани и неграмотни хора - 
не е необходимо подписването на раз-
писки и счетоводни ордери. Не е необ-
ходим документ за самоличност понеже 
самоличността на клиента не се снема 
от хауаладара. Това позволява на лица-
та по сделката да останат анонимни, а 
самата сделка да не се регистрира;

• Мрежата от хауаладари е разпрос-
транена навсякъде по света - най-сил-
но концентрирана обаче е в селата в 
Близкия и Среден Изток, където живее 
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преобладаващата част от населението – 
клиент на системата; 

• Културните, етнически и религиоз-
ни особености на клиентския профил и 
местните традиции улесняват бързото 
и широко проникване на системата Ха-
уала сред населението – обикновено по-
голямата част от получателите на пари 
в Близкия и Среден Изток са съпруги 
на имигрантите, които заради местни-
те традиции водят затворен начин на 
живот, нямат право да общуват с мъже 
(с изключение на хауаладара, който се 
ползва с високо доверие във фамилията 
и е като част от семейството), необразо-
вани и неграмотни те не познават тра-
диционните банкови продукти и услуги 
и не са обучени да ги използват;

• Хауаладарите са синоним на честност 
и почтеност - ползват се с високо дове-
рие сред своите „клиенти“, както и меж-
ду другите хауаладари, с които участват 

в една мрежа; счита се за недопустимо 
да излъжат; умеят да пазят тайната на 
превода;

Именно заради тези ключови предим-
ства системата „Хауала“ се използва 
масово. Според Шаукут Азиз, бивш фи-
нансов министър на Ислямска Републи-
ка Пакистан и бивш вицепрезидент на 
Citi Bank New York, всяка година между 
2 и 5 млрд. щатски долари влизат в стра-
ната чрез тази паралелна парична сис-
тема. Тези „сетълмент“ обеми са в пъти 
повече от чуждестранните преводи, из-
пратени през традиционната банкова и 
платежна системи в страната [5]. Спо-
ред Интерпол сумите, пренасяни чрез 
системата „Хауала“ в Индия възлизат 
на 40% от БВП на страната. Заради не-
формалният и в някои случаи незако-
нен характер на тази система и липсата 
на счетоводни записи за извършени-
те транзакции е трудно да се фиксира 

Хунди записка за 2500 индийски рупии
Източник:  Уикипедия
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точният сетълмент обем, макроиконо-
мическите му проекции и влиянието 
му върху финансовата и икономическа 
сигурност на държавите, на чиято тери-
тория се развива успешно „Хауала“ биз-
несът. 

От юридическа гледна точка е налице 
проблем със законния характер на тези 
парични преводи. На Изток те са най-
лесният и бърз начин за превеждане на 
емигрантските пари за издръжката на 
семействата и не представляват проблем 
за местните юрисдикции. Същевремен-
но обаче те са и средство за изпиране на 
„мръсните пари“, получени от трафика 
на наркотици и други криминални дей-
ности в района на „Хауала триъгълни-
ка“ (Пакистан, Индия и Персийския за-
лив). Различната технологична природа 
на системата Хауала като механизъм за 
клиринг, сетълмент и доставка на пари, 
несъответстваща на банковия надзор, 
на надзора върху платежните и сетъл-
мент системи и над системите за парич-
ните преводи в Западния свят я пре-
връщат в реално действаща престъпна 
схема и в мишена за засилено наблюде-
ние от страна на 
компетентните 
национални и 
международни 
финансово-раз-
узнавателни ор-
гани. 

Именно зара-
ди различията в 
юрисдикциите и 
правните систе-
ми по света сис-
темата „Хауала“ 
е предпочитан 
начин за обмен 

на парични средства между лица, които 
„не искат да правят впечатление“ и „не 
желаят да оставят следи“. Последното 
важи с особена сила при редица забра-
нени от закона дейности: 

• Производство и трафик на наркоти-
ци и опиум;

• Производство и трафик на незакон-
но оръжие и боеприпаси;

• Пране на пари от всички неназовани 
източници;

• Финансиране на радикални и теро-
ристични групировки;

• Увеличаване на присъствието и ак-
тивността на екстремистки джихадист-
ки групировки и стимулиране на бой-
ния им опит;

• Финансиране разпространението 
на ислямизма (политическият ислям) 
вместо на исляма (монотеистичната ре-
лигия);

• Финансиране на процеса на засиле-
но присъствие на компактните уахабит-
ски ислямистки групировки (напр. „Ал 
Уакф ал Ислами”) с цел налагане на са-
лафизма и принципите на Шаритската 
държава;

Афганистански мъже на маковото поле
Източник: Rollingstone 
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• Финансиране разпространението и 
проповядването на религиозна омраза;

Очертаните основни направления по-
казват причината, поради която фоку-
сът на ислямистки терористични орга-
низации (и особено на екстремистките 
джихадистки групировки в тях) като 
„Ал Каеда“, свързаният с нея „Джабхат 
ан-Нусра“, „Ислямска държава в Ирак и 
Леванта/Шаам“, „Бригадите на мъчени-
ците от Ал-Акса“, „Ал Уакф ал Ислями“, 
„Ал-Ифта“, „Палестинският ислямски 
джихад“ и др. е насочен именно към 
системата „Хауала“. Имайки предвид 
засиления натиск върху тях от страна 
на глобалната антитерористична общ-
ност след 09/11 и блокиране на авоари-
те им в западни банки, те са принудени 
да се преориентират към използването 
на алтернативна форма на платежните 
системи в Европа, САЩ и Азия. Такава 
възможност за тях се явява именно „Ха-
уала“.

Следствие на засиления мониторинг 
върху тези в някои американски щати 
системата „Хауала“ вече е официално 
призната като незаконна и правно де-
финирана като типология за изпиране 
на пари [6] в САЩ. Според Заключител-
ния доклад на националната комисия за 
терористичните атаки срещу Амери-
ка (Докладът на Комисията за 11/9) от 
22.07.2004 г. част от средствата, необхо-
дими за финансовото обезпечаване на 
подготовката и реализацията на атен-
татите на 11/9 е трансферирана чрез не-
легални небанкови парични преводи и 
реализиран сетълмент от типа „Хауала“. 
Самото нападение над Кулите близна-
ци обаче не е извършено въз основа на 
финансиране посредством „Хауала“, а 
чрез междубанкови парични преводи 

до офиса във Флорида на The Sun Trust 
Bank. Докладът уличава Бин Ладен в из-
ползването на стройна система от хау-
аладари, за да изпраща пари на агентите 
си извън Афганистан. 

В резултат на извършените разслед-
вания и засиления натиск от властите в 
Америка за въвеждане на редица ини-
циативи, мерки и действия за борба сре-
щу изпирането на пари в световен ма-
щаб множество мрежи от хауаладари са 
разкрити и окончателно разбити, а сре-
щу хауаладарите са образувани наказа-
телни производства за пране на пари в 
особено големи размери. Съставен е че-
рен списък на „Хауала“ компании, чи-
ито активи и финансово обезпечение 
подлежат на незабавно замразяване и 
постоянно наблюдение.

Във връзка с това през ноември 2001 г. 
правителството на Джордж Буш-млад-
ши замразява активи на „Ал-Баракат“ 
и арестува по-голямата част от хауала-
дарите в мрежата. До началото на 2003 
г. са разкрити 4 наказателни производ-
ства срещу тях, но в последствие нито 
едно не доказва пряко финансиране на 
терористи и радикална дейност в полза 
на „Ал-Каеда“, каквито са първоначал-
ните съмнения. През август 2006 г. са 
освободени и последните хауаладари 
от мрежата на„Ал-Баракат“. През ок-
томври 2009 г. офисът на компанията 
в Швеция е изваден от забранителния 
списък на ООН с терористичните орга-
низации, а банковите му сметки - дебло-
кирани. Според Шведското национално 
радио ООН не дава аргументация защо 
е решила да извади от забранителния 
списък точно шведския офис на ком-
панията. Според анализатори това ре-
шение е продиктувано от промяната в 
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позицията на ЕС към организациите, 
които бързо и лесно биват включвани 
в забранителния списък на ООН без да 
има реални доказателства за забранена 
от закона дейност. През февруари 2012 
г. с решение на Съвета за сигурност на 
ООН „Ал-Баракат“ и всички 17 нейни 
дъщерни компании са окончателно из-
вадени от черния списък на терористи, 
но част от активите им остават замразе-
ни и до днес. Делото срещу компанията 
е окончателно приключено, а тя е офи-
циално заличена от Групата за санкции 
срещу „Ал-Каеда“ към Съвета за сигур-
ност заедно с цялата мрежа от ключови 
дъщерни компании по отрасли  (Barakat 
Bank of Somalia, Al-Barakat Exchange и 
Barakat Telecommunications Company). 
Въведени са нови, по-рестриктивни из-
исквания при откриването на банкова 
сметка и превод на пари в САЩ. 

През януари 2010 г. офисът на The 
New Ansari Exchange в Кабул е затворен 
от The Sensitive Investigative Unit (зве-
ното за разследване на корупцията в 
Афганистан) по подозрения за участие 
в изпирането на над 3 млрд. долара не-
декларирана печалба на талибаните от 
търговията с опиум, трафика на нар-
котични вещества, корупцията и поли-
тическия шантаж от висши държавни 
служители и военачалници [7]. Разкри-
ти са множество парични преводи към 
ключови политически и бизнес фигу-
ри, вкл. роднини на президента Карзай 
(Махмуд, един от братята му) и на ви-
цепрезидента Фахим (брат му А. Ф. Фа-
хим). Установени са връзки и с колум-
бийските наркобарони. 

От своя страна братът на президента 
(гражданин на САЩ и на Афганистан) 
заявява, че бизнесът му е абсолютно за-

конен и не е извършвал незаконни па-
рични трансфери извън Афганистан. 
Същевременно в хода на разследването 
е открито несъответствие между декла-
рираните доходи и направените раз-
ходи на Махмуд Карзай и неговото се-
мейство: нетна печалба в размер на 12, 
157, 491.00 щатски долари с активи на 
стойност 21,163,347.00 щатски долари и 
пасиви за 9, 006, 106.00 щатски долари 
при деклариран общ годишен доход на 
цялото президентско семейство от едва 
400 хиляди долара. 

Американски медии твърдят, че сома-
лийските пирати също използват сис-
темата „Хауала“ за трансфер и изпира-
не на получените от откупите парични 
средства до целия свят, най-често до 
Кения, където тези операции нито се 
регистрират, нито парите подлежат на 
данъчно облагане. Според публикация 
в The Wall Street Journal [8] през 1998 г. 
хауаладар в Пакистан е оказал нерегла-
ментирано съдействие при финанси-
рането на терористичните атаки срещу 
посолствата на САЩ в Кения и Танза-
ния. 

Според проф. Никос Пасас, експерт по 
международни престъпления в Temple 
University и консултант на редица све-
товни правителства на лице са данни, 
че системата „Хауала“ се използва и от 
терористичните групи в окупирани-
те територии на Кашмир в Хималаите, 
както и от паравоенната организация 
на Тигрите за освобождение на Тамил 
Еелан в Шри Ланка. „..За тях тя е най-
лесният, удобен, практичен и евтин на-
чин да прехвърлят пари до всяка точка 
на света без да бъдат проследени“, казва 
проф. Пасас [9].
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БЪРЗО, ЛЕСНО, УДОБНО ИЛИ 
КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА 
„ХАУАЛА“?

Преводът на пари е изключително оп-
ростен. Клиентът-изпращач, резидент 
на страна „Х“, установява контакт с до-
верен хауаладар в своята страна и му 
предава малка сума пари в брой с уго-
ворката същата да бъде предадена на 
клиента-получател, резидент на страна 
„Y”. Освен сумата в брой клиентът-из-
пращач предава на хауаладара и таен 
идентификационен код (парола, кодо-
ва дума, буква, комбинация от цифри и 
букви, дори жестове и мимики), който 
трябва да бъде назован от клиента-по-
лучател. Именно кодът е първата отли-
чителна особеност на Хауала „сделката“.

Срещу минимална комисиона (втора-
та отличителна черта) хауаладарът на 
клиента-изпращач се свързва с друг до-
верен хауаладар (местен в страната на 
клиента-получател), дава му информа-
ция (идентификационният код и сумата 
на превода) и поема ангажимент да уре-
ди този дълг на по-късен етап. Между-

временно клиентът-изпращач се свърз-
ва с клиента-получател и му съобщава 
идентификационния код. С получена-
та информация последният отива при 
местния хауаладар и срещу назоваване/
изпълняване на правилния код получа-
ва сумата (вж. Фиг. 1). 

Възможно е клиентът-изпращач и/
или клиентът-получател да заплати ми-
нимална комисиона за услугата. Същата 
в повечето случаи автоматично се удър-
жа от изпратената/получената сума. По 
думите на хауаладар от Афганистан, 
действащ в района на Куета (провинция 
Белуджистан, Пакистан) „цената“ на 
една „Хауала“ операция може да бъде:

• Равна на или около 1% от номинала 
на прехвърляната сума;

• Фиксирана, „твърда“ комисиона - 
5.00 щатски долара за суми до 500.00 
долара, 10.00 щатски долара за суми до 
хиляда долара и т.н.;

• За сметка на маржа при превалути-
рането на прехвърляната сума в местна-
та валута. 

Според Камран Мумтаз, редактор в 
ежедневника “The Daily Mashriq” в Ку-
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ета, големите печалби в „Хауала“ бизне-
са идват от валутно-курсовите разлики 
и флуктуациите на валутния пазар, как-
то и от големите такси при трансгранич-
но прехвърляне на крупни суми пари на 
„стратегически клиенти“: 

• Трафиканти на хора;
• Мулета на „мръсни пари“;
• Донори за медицински трансплан-

тации на органи, вкл. за кръстосани 
трансплантации;

• Оръжейни търговци;
• Нарко пласьори;
• Корумпирани политици и висши 

държавни чиновници;
•  Морски пирати др.
Освен комисионата, третата отличи-

телна характеристика на Хауала „сдел-
ката“ е степента на доверие между кон-
трагентите. Именно благодарение на 
високата доверителна база се извършва 
фактическото безпрепятствено прех-
върляне на средствата. Хауаладарът на 
клиента-изпращач „дължи“ като дълг 
(текущ кредит) сумата на хауаладара 
на клиента-получател. От своя страна, 
хауаладарът на клиента-получател се 
доверява на хауаладара на клиента-из-
пращач, че сумата на сделката (т.е. дъл-
гът/текущият кредит) действително ще 
бъде уредена на по-късен етап. 

Най-често до физическо прехвърляне 
на парите (уреждане на сумата) изобщо 
не се стига тъй като всеки брокер-хау-
аладар може да изпълнява функциите 
както на изпращач, така и на получател 
на пари многократно в рамките на деня. 
Поради това „счетоводно изравняване“ 
на позициите им (клиринг на паричния 
сетълмент при Западния модел на пла-
тежни системи) може да бъде извър-
шено по всяко време чрез нова Хауала 

операция, огледална на вече реализи-
раната такава. Но до такава „обратна“ 
операция в повечето случаи въобще не 
се стига тъй като по презумпция хау-
аладарите се ползват с високо доверие 
помежду си.

Следствие на динамичните промени в 
геостратегическата среда за сигурност в 
резултат на конфликтите в Близкия Из-
ток и Северна Африка и изместването 
на посоката на движение на бежанските 
и миграционните потоци към Западна 
Европа е налице видоизменена „техно-
логия“ на modus operandi на стандартна-
та“ Хауала транзакция. Често срещани 
вече са случаите, при които клиентът-
изпращач изпълнява едновременно 
ролята и на клиент-получател. Така на 
практика се оказва, че клиентът „А“ из-
праща пари пак на клиента „А“, т.е. на 
себе си (за разграничение ще го наре-
чем клиент „А-прим“ - вж. Фиг. 2). 

Именно това е начинът, по който бежа-
нците от гражданската война в Сирия и 
нелегалните икономическите мигран-
ти от провалените държави в Близкия 
Изток и Северна Африка финансират 
своето дълго пътуване към Западна и 
Северна Европа, САЩ и Руската феде-
рация. Мащабите на финансовата им-
перия, която се изгражда посредством 
каналите за миграция, трафик на хора 
и износ на тероризъм чрез заплащане 
на дължимото по системата „Хауала“ 
тепърва ще бъдат очертавани и анали-
зирани от експертите. Несъмнено обаче 
същите вече представляват и ще про-
дължават да бъдат сериозна заплаха за 
националната сигурност на редица дър-
жави по света, както и за регионална-
та сигурност в конфликтните райони и 
транзитните страни. Разрастването на 
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„Хауала“ бизнеса представлява реална 
заплаха и за нормалното функционира-
не и реализиране на Общата политика 
за сигурност и отбрана на ЕС и на Об-
щата външна политика и политика за 
сигурност на ЕС.

След близо едногодишно разследване 
на холандската прокуратура съвместно 
с Европол на 18 септември 2015 г. в Айн-
дховен, Нидерландия е разкрита ма-
щабна трансгранична мрежа за трафик 
на хора от Гърция, Италия и Австрия 
към „Долната земя“ [10]. Арестувани 
са 35-годишен сирийски гражданин със 
статут на бежанец и 26-годишният му 
племенник като организатори на меж-
дународна престъпна група. 35-годиш-
ният сириец е посочен като организатор 
на транспорта и логистиката и диспечер 
на колите и шофьорите. 26-годишният 
му племенник е уличен в „подбора на 
бежанците“ в Австрия и Унгария. Заед-
но с тях е арестувана и жена, тяхна род-
нина, заподозряна в управлението на 
получените от мигрантите пари, както 
и 27-годишен мъж в Будапеща – мест-
ният „тартор“ на групата. Иззети са ог-
ромно количество фалшиви документи 
за самоличност, издадени от европей-
ски държави, както и няколко мобилни 
устройства и лаптопи с информация за 
мрежата от хауаладари и трафиканти.

Разследването се води от Службата на 
Главния прокурор на Кралство Нидер-
ландия в сътрудничество с полицията 

и прокуратурата в Унгария, Германия, 
Австрия, Италия и Европол. Според 
наблюдаващия прокурор групировката 
е финансирана чрез солидни парични 
трансфери на неидентифициран брой 
„подземни банкери“ (холандското наз-
вание на системата „Хауала“), разполо-
жени на територията на цяла Европа с 
централен офис в Айндховен, Холан-
дия. По информация на NOS само за-
държаният сирийски бежанец е натру-
пал приблизително 120 хиляди евро за 1 
година. Но в последните няколко месе-
ца „търсенето“ на услугата е довело до 
ударното увеличение на доходите му до 
20 хиляди евро седмично! 

Схемата на разкритата в Холандия 
група изглежда по следния начин. Спе-
циално подбрани „набирачи“ в Сирия 
издирват бежанци за трафикиране през 
Балканите към Европа. В съответните 
„сборни пунктове“ (Атина, Будапеща, 
Виена и Милано) „клиентите“ се гру-
пират по 10-15 души и се избира път за 
тяхното придвижване.  От своя страна, 
бежанците „депозират“ при местен си-
рийски хауаладар от мрежата на група-
та (или на такъв, намиращ се на сирий-
ско-турската граница) преди тръгване 
между 9 и 12 хиляди евро авансово в 
брой на човек в зависимост от крайната 
дестинация и избрания маршрут. По-
сочват и държавите, през които изби-
рат да преминат, срещу което получават 
информация за името и местонахожде-
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нието на местните хауаладари от мре-
жата. 

Вариантите за придвижване са два: 
Източният (в който попада България) 
и Южният Средиземноморски маршру-
ти. Въпреки че Южният е по-рискован 
заради препятствията в Средиземно 
море (често завършващ с удавяния пре-
ди бреговете на гръцките и италиански-
те острови) и по-скъп заради повечето 
граници, които се преминават, мигран-
тите го предпочитат. За сравнение, Из-
точният Средиземноморски маршрут 
е по-кратък и по-евтин, но премина-
ва през България, където мигрантите 
се „маркират“ от властите и затварят в 
центровете за настаняване на бежанци 
до получаване на статута на бежанци 
или експулсирането им обратно в роди-
ната им. 

Независимо кой от двата маршрута 
избират бежанците, те дължат „так-
са“ за транзитното си преминаване на 
местните трафиканти, платима в брой 
посредством местните хауаладари от 
мрежата. „Ценоразписът“ изглежда 
приблизително така:

• 2 хиляди евро - преминаване с лодка 
от турския курорт Бодрум до гръцкия 
остров Кос;

• 700 евро - наем на лек автомобил, бус 
или миниван през Апенините до грани-
ците с Австрия и Словения;

• 900 евро – наем на кола или прид-
вижване с такси от Гърция до Словения 
и Унгария. 

Когато клиентът (мигрант или бежа-
нец) се установи на територията на съ-
ответната държава, има два начина да 
„изтегли“ част от авансово внесената 
сума и да се разплати на трафиканта. 
Първият е като отиде лично при мест-

ния хауаладар и я изтегли, след което я 
предава на местния трафикант. Вторият 
е когато местно „поемно“ лице, довере-
но на трафиканта отиде при хауалада-
ра и срещу назоваване на тайния код 
изтегли дължимата сума и автоматич-
но „изчисти“ задължението на мигран-
та към местния трафикант. След което 
транзитното преминаване през терито-
рията на съответната страна продължа-
ва към съседната държава до достигане 
на крайната дестинация – Западна и 
Северна Европа, Руската Федерация и 
Америка.

Чрез така изградената стройна систе-
ма от хауаладари и трафиканти, удачно 
разположени на „горещите транзит-
ни точки“ в Европа (гръцките острови 
Кос, Лесбос, Лерос, Самос, Агатониси и 
Родос, както и Атина и Парга; италиан-
ските острови Сардиния и Лампедуза, 
както и Милано; и Виена и Будапеща в 
Централна Европа) рискът от носене на 
крупни суми в брой се елиминира. Съ-
ответно, заплащането на дължимото на 
каналджиите по маршрута се извършва 
веднага, на място и без забава. Според 
Европол през 2015 г. на територията на 
Стария континент действат над 30 хи-
ляди трафиканти на бежанци, а бизне-
сът им генерира по около 300 млн. евро 
месечно чиста печалба, необлагаема 
с данъци поради „сивата икономика“, 
в чиито територии попада [11]. Колко 
на брой хауаладари „администрират и 
оперират“ 30-те хиляди трафиканти и 
техните 300 млн. евро е трудно, почти 
невъзможно да бъде доказано поради 
конспиративния и неформален харак-
тер на системата.
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Рефлексията в обучението е движеща 
сила за развитието личността на ученика 
от начална училищна възраст като акти-
вен субект в процеса на обучението. Ре-
флексивните знания и умения създават 
условия за целенасочено осъществяване 
на обобщението и пренос на усвоени по-
рано способи в нови и нестандартни си-
туации на познавателна дейност.

Рефлексията е характерна не само за 
теоретичното мислене, а може да бъде и 
метод за формиране на специални  уме-
ния за учене и развитие на ученика. Тя 
има важна роля в познанието като из-
точник на идеи, породени от рационал-
ния опит.

Според Джон Дюи рефлексията спома-
га познавателният процес да се обвързва 
с приложение на знанията в практика-
та.  Тя е интелектуална процедура и се 
свързва с интелектуалното и личностно 
развитие на човека.

За автора рефлексията е активен и 
контролиран критически процес, сво-
еобразна подготовка и планиране на 
всяка познавателна процедура, осво-
бождаване на съзнанието от влиянието 
на афектите. Разглеждана в този аспект, 
рефлексията е мисловен процес от най-
високо ниво, помагащ да се приложат 
знанията в практиката. Този процес 
подлежи на формиране чрез целенасо-
чено обучение. (Дюи, Дж., 1997, с.324)

Жан Пиажене разглежда специал-
но рефлексията, но работата му върху 
интелектуалното развитие на детето 
дава много ценни идеи. Според Пиаже 
рефлективните прояви възникват спон-
танно около 12-тата година от разви-
тието на интелекта у детето и е присъща 
способност на човека за разграничаване 
и осъзнаване на познавателните дейст-
вия (Василев, В., 2008, с.19).

Василий Давидов следва рефлексията 

Христо Каменов

Ролята на рефлексията за 
развитието 
на личността на ученика от 
началното училище
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и особособява като основна функция 
прилагането ѝ в практическата дейност. 
Той разработва цялостна експеримен-
тална система на обучение, в която фо-
кусът се поставя върху формирането и 
прилагането на рефлексия (Василев, В., 
2008, с.21).

Виктор Слободчиков приема рефле-
ксията като излизане от обсебеността 
от битието, за да се определи собстве-
ният начин на живот и да се осъзнае 
смисълът на живота. Според него ре-
флексията е характерна човешка спо-
собност, насочена към самопознанието 
на личността, собствените мисли, емо-
ционални състояния и действия. (Сло-
бодчиков и др., 1990, с. 21-25)

Рефлексната проблематика е обект на 
изследване и в България, основна заслу-
га за което имат Петър Николов, М. Ге-
оргиева, Л. Десев, А. Кръстева и др.  П. 
Николов разглежда рефлексията като 
непосредствен и самостоятелен пред-
мет, като отделя специално внимание 
на нейните функции и демонстрира ши-
роко и детайлно виждане за функциите  
на рефлексията: 

• да преосмисля живота и действията 
на субекта, 

• да служи за основа на самосъзнание-
то и мотивацията. 

Авторът е на мнение, че рефлексив-
ните способности могат и трябва да се 
възпитават целенасочено в училище 
(Николов, П., 1985)

В. Василев изследва задълбочено и ця-
лостно същността на рефлексията като 
интелектуално явление. Той система-
тизира широк спектър от функции на 
рефлексията: самопознание и усъвър-
шенстване на интелектуалната култура; 
самопознание и развитие на личността; 

саморегулация на поведението и общу-
ването и професионално самоусъвър-
шенстване (Василев, В., 2008)

Според В. Василев възникването на ре-
флексията е в съответствие с  основния 
закон за формирането на висшите пси-
хични функции: чрез интериоризиране 
на съвместната дейност и чрез целена-
соченото усвояване на мисловни схеми 
и комуникативни модели с рефлексивен 
характер.

В резултат на обстойно и задълбоче-
но изследване на многобройните кла-
сификационни схеми, формулирани от 
редица автори, Василев предлага свой 
вариант на класификация на рефле-
ксивните феномени и систематизира 
програми и методики както за целена-
соченото формиране на рефлексивни 
умения, така и за прилагането на ре-
флексивните модели в широката обра-
зователна практика и в процеса на са-
моусъвършенстването на различните 
специалисти.

В литературата се посочва също, че 
посредством рефлексивните способно-
сти личността не просто познава и раз-
бира себе си или своя вътрешен свят, но 
и си изяснява как другите, с които вза-
имодейства възприемат неговите поз-
навателни представи, емоционални ре-
акции, особеностите на характера. Това 
рефлексивно знание може, а и трябва да 
подкрепя избора на поведение. В този 
смисъл рефлексивните процеси са ос-
новна характеристика на междулич-
ностното взаимодействие на различни 
равнища и в различни социални сфери.  
Следователно може да се приеме, че ре-
флексията е не само знание на човека за 
себе си, но и за това как другите разби-
рат и преценяват неговите възможнос-
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ти (когнитивни, емоционални реакции 
и личностни особености) (Кръстева, 
2012, с. 76).

В обучението на български език и ли-
тература в началното училище рефле-
ксията е важен фактор за развитието на 
личността на малкия ученик. В своята 
мисловна дейност ученикът подлага на 
съмнение и критичен анализ собствена-
та си дейност и основанията за нея, пре-
разглежда и осмисля както своите зна-
ния, така и ценностите и чувствата си.

Рефлексията се разгръща в активно 
комуникативна среда чрез участие в 
дискусии, обсъждане и други дейности. 
(Бойкина, Д. и др., 2010).

Като личностно новообразувание при 
учениците от начален етап на основно-
то образование за първи път рефлекси-
ята е разгледана от Василий Давидов. 
Според него рефлексията е едно от ос-
новните личностни новообразувания в 
начална училищна възраст, както и пла-
нирането и анализа.

Прегледът на теоретичните постанов-
ки, които третират рефлексивната про-
блематика в начална възраст разкрива 
доминиращото внимание към начално-
то формиране на компетенциите за ин-
телектуалната и личностна рефлексия 
като налични, докато компетенциите 
за диалогова и праксилогическа рефле-
ксия привидно са отложени за по-късен 
етап.

Същността на рефлексивната диало-
гова компетенция най-общо се изразя-
ва в способността на човек мислено да 
се раздели със своята гледна точка; да 
приеме гледната точка на своя събесед-
ник, без обаче да се конфронтира с него; 
да се постави на негово място (прие-
майки гледната му точка), за да разбере 

по-добре неговите мисли, логика и под-
будите, накарали го да предприеме оп-
ределеното действие.

Рефлексивният подход вече има тра-
диции в българската наука и предста-
влява неоспорим български принос 
в рефлесивната проблематика. Както  
вече бе споменато, основоположник на 
концепцията е П.Николов, а последо-
вателите – В.Василев, Димова, Георги-
ева, Колева и други (първите имена на 
овгорите), които допринасят както за 
разработването на самата концепция 
за рефлексивния подход, така и за кон-
кретното приложение на постановките 
й в различни страни на образователния 
процес.

Рефлексивният подход в обучението 
в началното училище е много типичн 
пример за междинна теория със среден 
обхват, чрез която общите теоритични 
половжения не само се конкретизират и 
подготвят за приложение в практиката, 
но и по този начин те придобиват фор-
ма и вид, позволяващи да бъдат вери-
фицирани. 

 Подходът може да се интепре-
тира като конкретен начин, по който 
се реализира една обща идея; система 
от насочващи положения, същетани 
с технологични прийоми, чрез които 
абстрактната теоретична концепция 
става способна да работи за широката 
практика. 

 Създателят на концепцията за рефле-
ксивния подход П.Николов полага в ос-
новата му идеята за дълбока промяна 
на традиционната схема на обучението: 
вместо обучаващ, в центъра на учебния 
процес трябва да бъде поставен само-
обучаващият се субект, който търси и 
получава квалифицираната помощ на 
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своя преподавател, за да задоволи по-
требността от саморазвитие. Така ре-
флексивният подход съдейства учебни-
ят процес да се ориентира към субекта 
и да се издигне неговата роля в собстве-
ното му интелектуално и професионал-
но развитие (Николов, П., 1985). 

Основоположникът на рефлексивния 
подход поставя основен акцент върху 
целеобразуването в учебния процес. 
Това включва не само  ангажираното 
и отговорно разясняване на целите на 
всяка стъпка от обучението, но и актив-
ното участие на учениците  в избора, 
образованието, формулирането и дори 
коригирането на основните и допълни-
телни цели в учебния проце. То е  залог, 
че те ще учавстват много по-активно в 
тяхното преследване и постигане. Ако 
обучаващият се субект активно осмис-
ля и формулира собствените си цели, 
той ще е способен на всяка стъпка от 
учебния процес рефлексивно да плани-
ра, регулира и контролира своята учеб-
на дейност, да осмисля най-адекватните 
средства за нейното осъществяване, на 
саморазвитие на личността (пак там).

David Kolb изгражда теория за учене-
то като цикличен процес. В изградения 
от него модел на ученето влизат четири 
стадия:

• конкретен опит – актът на учене за-
почва с опита „тук и сега”;

• рефлексивно наблюдение – опитът 
е съпровождан от събирането на 
данни и наблюдения относно този 
опит;

• абстрактна концептуализация – за-
ключения от анализа;

• активно експериментиране – да-
нните, след като са анализирани, се 
интегрират в опита на индивида за 

използване с цел модифициране на 
поведението и нов конкретен опит 
(The Experiential Learning Model, 
1976–1984).

  Ученето и преподаването имат своя 
организация, методи и техники, проти-
чат в определено време и пространство. 
Обучението е процес на взаимодействие 
между два субекта – учител и ученик. 
Съзнателният носител на социалните 
цели на обучението е главно учителят. 
Това обуславя и съдържателните разли-
ки 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 и в контекста на самообуче-
нието. Способността за самообучение 
се основава върху цялостна стратегия 
на учене и включва личните планове и 
стремежи на ученика.

Придобиването на такава способ-
ност означава променен учебно-поз-
навателен процес в сравнение с досе-
гашния. Учебен процес, който развива 
способност за самообучение, включва: 
изграждане на учебни умения в тази 
посока, изграждане на съзнание за са-
моразвитие, мотивиране чрез стимули-
ране на собствени идеали и стремежи, 
използване на технологии за непрекъс-
нато самообразоване. Съвременният 
образователен процес следва да дава 
възможност на ученика непрекъснато 
да преосмисля своите начини на учене 
и да експериментира в търсенето и ус-
вояването на нови, развивайки индиви-
дуална стратегия за самообразоване със 
свои собствени технологии (Стефанова, 
Т., 2012, т.51).

Развитието на уменията за интелек-
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туална рефлексия е свързано с проти-
чането на сложни психични процеси у 
ученика – осъзнаване на източниците 
на мислите му, възпроизвеждане на пъ-
тищата и начините, по който е придо-
бито знанието и модела за решаване на 
проблеми. 

Същността на рефлексивните умения 
най-общо се изразява в способността на 
човек мислено да се раздели със своята 
гледна точка; да приеме гледната точка 
на своя събеседник, без  да се конфрон-
тира с него; да се постави на негово мяс-
то (приемайки гледната му точка), за да 
разбере по-добре неговите мисли, логи-
ка и подбудите, накарали го да предпри-
еме определеното действие.

В заключение  може да се каже, че те-
орията за рефлексията разкрива най-
ценното за човешкото мислене и само-
познание, за човека като активен субект 
на познанието на света и на самия себе 
си, на активното взаимодействие с дру-
гите хора и с околния свят. Рефлексията 
е характерна не само за теоретичното 
мислене, а може да бъде и метод за фор-
миране на специални  умения за учене 
и развитие на личността на ученика от 
начална училищна възраст. Тя има ва-
жна роля в познанието като източник 
на идеи, породени от рационалния опит.
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МЯСТО, РОЛЯ И 
ЗНАЧЕНИЕ НА 
СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО

Елка Цонева

Социалната защита на населението е 
основно направление в развитието на 
социалната политика на всяка страна. 
Тази защита е постоянна като общест-
вено явление и тя се променя в зависи-
мост от промените в икономическата и 
социалната област.

Социалната защита на населението е 
сбор от установени принципи, норми и 
институции, на обекти и субекти, които 

не са в състояние в пълна степен да за-
доволят своите материални и духовни 
потребности.

Субектът, който осигурява социалната 
защита, е държавата, с нейните полити-
чески, икономически, синдикални, об-
ществени и други организации, които 
имат за задача да подпомогнат отделни 
групи хора, семейства и граждани. При 
всички случаи гарант на социалната за-

Резюме: Социалната защита е форма на социалната политика. Тя е елемент 
от обществената сфера на всяка демократична правова държава. Насочена е 
предимно към най-рисковите целеви групи в социалното пространство и е пред-
назначена да бъде от полза за личността, семейството, общността, когато са 
в неравностойно положение. Едно разумно съвременно общество следва да поеме 
част от грижите за тяхното оцеляване, за осигуряване на тяхното съществу-
ване, което да съответства на човешкото достойнство. В развитието на всяка 
демократична страна социалната защита е особено значима за гражданското 
общество, защото чрез нея се осъществява минимум необходимите грижи за най- 
нуждаещите се хора

Ключови думи: социална защита, целеви рискови групи, социална политика, со-
циална справедливост.
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МЯСТО, РОЛЯ И 
ЗНАЧЕНИЕ НА 
СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО

щита е обществото, с неговите възмож-
ности и средства.

Обектът на социалната защита може 
да бъде най-различен: цялото общество 
(когато се отнася за екологични про-
блеми), отделни групи (например без-
работни, пенсионери и учащи), дадени-
ят гражданин (когато са му накърнили 
икономическите свободи) и пр. Трябва 
да се отбележи и фактът, че самата за-
щита е двупосочен процес: от една стра-
на това е институционалната защита, 
която обществото трябва да предпри-
еме чрез съответните институции; а от 
друга – това е социалната самозащита 
– т.е. мерките, които трябва да пред-
приеме засегнатата страна, за да защити 
сама своите интереси.

Необходимостта от социална защита 
на населението се появява поради по-
стоянната поява на социално-защитни 
потребности на обществото, отделни 
групи и индивиди. Тези потребности 
зависят от степента на икономическото 
и социалното развитие в страната към 
дадения момент. По-конкретно необхо-
димостта за социална защита е породе-
на от следните условия:

1. У населението е изградена нагласа 
за социална защита като негово изкон-
но право. Разбирането е, че всички сме 
част от едно общество, даваме своя при-
нос за неговото развитие и трябва да 
получаваме защита на своите интереси.

2. Правото на съществуване и соци-
ално равенство. Това значи, че необхо-
димостта от социална защита се налага 
поради разделението на обществото по 
икономически, политически, етниче-
ски, религиозни, имуществени и уп-
равленски признаци. Затова трябва да 
се прилага социалната защита, за да се 

преодолее и смекчи установеното раз-
слоение на обществото.

3. Гражданското общество и социална-
та държава са конституционно устано-
вени, което значи, че по закон държавата 
и всички политически и икономически 
субекти трябва да се грижат за соци-
алното благополучие на всеки член от 
това общество. Опитите да се налагат 
самостоятелни модели за социална за-
щита от каквито и да са икономически, 
партийни, етнически и други интереси 
са противопоказни на социалния мир. 
Всяко отклонение от това положение се 
разглежда като проява на нетолерант-
ност и то създава опасност за социал-
ния мир в страната.

Социалната защита на населението 
се гради върху определени принци-
пи. Тези принципи са свързани както 
с националните особености, така и с 
международни норми на поведение. Те 
включват:

1. Законност и нормативност на со-
циално-защитните цели, задачи и дей-
ности, които са насочени към защита на 
точно определени социални потребно-
сти при установени условия и правила 
на обектите и субектите.

2. Хуманност и социална справедли-
вост спрямо нуждаещите се от защита 
граждани и социални групи.

3. Диференцираност на социална за-
щита, което значи, че трябва да има 
избирателност и поредност при полз-
ването на защитните мерки, форми и 
средства.

4. Доброволност и задължителност 
на мерките за социална защита – т.е. в 
повечето случаи субектът да желае да 
получи тази защита, а ако не желае, но 
засяга интересите на обществото с това 
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нежелание – да се приложи принципът 
на задължителност (например на обра-
зование при някои етнически групи).

5. Пълна информираност на обекта за 
предприетите мерки за социална защи-
та спрямо него, така че сам да преценя-
ва за ефекта от тях.

6. Комплексност при предлагането на 
съответните мерки за защита, така че да 
не се раздробява техния ефект за обек-
та.

Обхватът на социалната защита на на-
селението се диференцира съобразно 
принципите, целите, задачите, дейност-
ите и формите на защита на групите, ка-
тегориите хора и семейства, чиито ин-
тереси трябва да бъдат защитени.

Главната цел на системата за социална 
защита на населението е, съобразно ре-
сурсите, с които разполага, да предлага 
и осигурява възможно най-доброто и 
ефективно задоволяване на възникна-
лите социални потребности на обще-
ството, т.е. всичко онова, което хората 
със своите доходи и възможности не 
могат да си осигурят за нормален жи-
вот.

Главната задача се определя като стра-
тегическа за определен период. В зави-
симост от конкретната икономическа 
ситуация тя се разбива на подцели, кои-
то са свързани с условията за приспо-
собяване на хората към променящите 
се икономически условия – подем или 
криза. Затова обхватът на задачите на 
социалната защита е по-широк от об-
хвата на целите. Защото една цел може 
да се постигне в резултат на изпълнение 
на съвкупност от задачи.

Към общите задачи на социалноза-
щитната система се включват:

1. Изграждане на необходима органи-

зационна структура и управленски ин-
ституции за прилагане на определени 
форми, методи, механизми и средства 
за социална защита на населението.

2. Набиране на средства и формиране 
на съответните фондове за провежда-
нето на социалнозащитните мероприя-
тия.

3. Проучване, анализиране, регистри-
ране и контролиране на нуждаещите се 
от социално подпомагане групи и кате-
гории от населението.

4. Провеждане на строг контрол и от-
четност на средствата за социално под-
помагане на населението.

5. Организиране на социална самоза-
щита на населението при спазване на 
установения ред в обществото.

За финансиране на социалнозащит-
ните мерки на населението се ползват 
редица източници като: средствата от 
държавния бюджет на страната; раз-
личните видове създавани осигурител-
ни фондове; средства на обществени и 
международни организации; помощи 
от частния бизнес; самоосигуряване и 
пр.

Всички мерки за социална защита на 
населението са насочени към осигу-
ряване на социална справедливост и 
социален мир в условията на разслое-
ние на обществото от дефектите на па-
зарния механизъм. Социалната защи-
та не може да замести икономическия 
растеж или стандартните инвестиции, 
насочени към растеж, като например 
изграждането на инфраструктура или 
осигуряването на здравни и образова-
телни услуги. Тя, обаче, може да насър-
чи растежа, защитавайки имуществото 
и насърчавайки домакинствата да ин-
вестират в дейности, които са по-риско-
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вани, но с по- висока производителност 
и възвращаемост, и може да увеличи 
възвращаемостта от социални разходи, 
предлагайки на бедните хора средства 
за използване на налични услуги. Дъл-
госрочните последствия от защитата 
и насърчаването на човешкия капитал 
могат да бъдат значителни. Добре про-
ектираната социална защита може да 
насърчи пазарно базирани решения, 
като дейности за микрофинансиране с 
цел осигуряване на кредит или застра-
ховка, да предостави средства за дости-
гане до най-бедните, както и да осигури 
защита в случаи, когато пазарно бази-
раните решения не проработят. Соци-
алната защита може също така да бъде 
част от стратегия за подпомагане на 
най-уязвимите групи, като, преодоля-
вайки неравенствата, направи растежа 
по-приобщаващ. Тя може да играе ос-
новна роля за изграждането на кохези-
онни общества, а в по-широк план — за 
укрепване на пакта държава-общество, 
като легитимността на държавата се 
крепи на нейната възможност да пре-
доставя своята част от задълженията по 
социалния договор. По този начин тя 
може да допринесе за устойчивостта на 
растежа чрез укрепване на социалната 
стабилност и политическата отчетност. 
Държавата – както отбелязва Стиглиц 
– играе важна роля в областта на соци-
алната защита, като осигурява „застра-
ховка“ срещу много значими рискове, 
с които се сблъскват гражданите, като 
безработица или нетрудоспособност“ 
(Стиглиц 2010,  291).

Ефективна социална защита на насе-
лението може да се провежда само ко-
гато са налице съответните условия за 
това. Тези условия са съобразени с фаза-

та на икономическия цикъл, в който се 
намира обществото, и възможностите 
му да предприеме съответните мерки за 
защита на отделни слоеве от население-
то.Тези условия са многопосочни, но от 
гледна точка на социалната политика се 
систематизират в следните посоки:

1. Разработване на правната основа на 
социална защита, която да съответства 
на общата законова система на обще-
ството. Изискванията тук са за стра-
тегически мерки, които да обхващат 
процесите по защита на населението в 
цялостна система за по-продължителен 
период. Това значи, че не са желател-
ни мерки, които да решават отложени 
от миналото и заварени от настояще-
то проблеми, а такива, които са прин-
ципни и важат за цялото общество, а не 
само за отделни негови привилегиро-
вани групи. В този случай прилагането 
на каквито и да е мерки за защита ще 
противоречи на принципа за равнопо-
ставеност на отделните рискови групи. 
За да се избегне тази опасност, в обще-
ството трябва да има изградено разби-
ране на проблемите и точно изградена 
база за тяхното решаване, която да не е 
подвластна нито на конюнктурата, нито 
на тяснополитическите интереси на 
правителството и другите управляващи 
кръгове. Това значи, че не е достатъч-
но да се приемат основните социални 
закони за заетостта, безработицата, ус-
ловията на работа и заплащане, а да се 
приемат закони, които трайно и в дъл-
госрочен аспект уреждат специфичните 
проблеми на използване на работната 
сила, социалното положение и защита 
на детския, женския и младежкия труд, 
на инвалидите, безработните, получа-
ващите социални помощи, защитата на 
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потребителите, на пенсионерите, увол-
нените от работа и пр. Една стабилна 
законова уредба ще гарантира, че всяка 
смяна на управляващите няма да про-
мени съществено правата на засегнати-
те от пулсацията на икономиката лица. 
Класически пример в това отношение е 
Англия, която, основавайки се на своя 
исторически опит и традиции, трудно 
променя законодателството си в тази 
област.

2. Изграждане на ефективно действа-
ща система за социална защита на на-
селението, която да е изградена на на-
трупания национален опит и опита на 
останалите страни и международни 
институции. В условията на глобализи-
ращия се свят и засилващата се мигра-
ция на работната сила, разумното вза-
имстване от социалната практика на 
развитите социални държави е не само 
необходимо, но и препоръчително. Това 
се налага от факта, че изграденият Ев-
ропейски съюз като интеграционна 
общност на Европа записва в Договора 
за своето създаване хармонизиране на 
трудовите условия, социално подпома-
гане и живот на всички свои членове 
(вж. по подр. https://www.univie.ac.at/
RI/eur/20070101/BG_EU20070101.pdf). 
Тези условия са задължителни за всич-
ки членове на Общността и те са резул-
тат от натрупания богат опит на стра-
ните-членки.

Заедно с ЕС трябва да се следват из-
искванията и препоръките на Между-
народната организация по труда, Меж-
дународния валутен фонд, Световната 
банка и другите световни организации, 
които се занимават в една или друга сте-
пен със системата за социална защита 
на населението. Правото на тези инсти-

туции да се намесват във вътрешните 
работи на страните-членки по социал-
ната защита на населението е, че от една 
страна, това са подписани договоренос-
ти за провеждане на единна политика 
(включително и в социалната област), а 
от друга страна, че тези институции от-
пускат кредити на страните и са заинте-
ресовани те да се използват ефективно 
и по предназначение. В много случаи 
отпускането на кредитите е свързано 
със социална защита на населението.

3. Важно условие за ефективна социал-
на защита на населението е изграждане 
на рационална организационно-упра-
вленска структура на социална защи-
та. Това значи, че трябва да се следват 
принципите на етатизма (държавното 
начало) със социалната организираност 
на обществото. Не е достатъчно само 
Министерството на труда и социална-
та политика да се занимава с решава-
нето на проблемите по социалната за-
щита на населението, а това трябва да е 
грижа както на отделните обществени, 
политически, етнически и религиоз-
ни организации, така и на обществото 
като цяло. Следователно, тук въпросът 
опира до съчетаване работата на ад-
министративно задължените органи за 
социално подпомагане (на първо място 
Министерството на финансите, Минис-
терството на труда и социалните грижи) 
и на всички останали органи, организа-
ции и лица, заети с тази твърде хуманна 
дейност.

4. Съществено условие за безпроблем-
на работа по социалната защита на на-
селението е осигуряване на източници 
за финансиране на съответните меро-
приятия. Това са действията по осигу-
ряване на необходимите финансови, 
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материални, трудови и други ресурси за 
функционирането на социално-защит-
ната система на страната. Това значи, 
че трябва да се търси оптимума между 
растящите и разширяващите се сфери и 
субекти на социална защита, финансо-
вите възможности на държавата и об-
ществото за предоставяне на средства 
за социално-защитни мерки и ефекта 
от тези мерки. Въпросът е не толкова 
колко и какви групи, а доколко се реша-
ват проблемите на тези социално-защи-
тими групи, т.е. да се сведе до минимум 
т.нар. „ефект на пробитата кофа” 1- из-
вестен от макроикономиката. 

В сферата на социалната полити-
ка наличните средства се разпределят 
чрез допълнително финансиране на 
институции или по-често чрез проек-
ти, чиято пригодност се определя на 
конкурентен принцип. Проектите са 
по-предпочитаният от  европейските 
институции механизъм за кандидат-
стване. При структурните фондове това 
означава, че ударението се поставя вър-
ху финансиране при съвместно участие 
на европейски и национални ресурси, 
високата степен на отчетност и парт-
ньорството на няколко равнища. Тази 
практика притежава доказан потенциал 
за стимулиране развитието на полити-
ческите процеси в отделните държави, 
както и за превръщането на фондове-
те от източник на средства в генератор 
на иновации при програмирането и 
управлението на проекти. При подобно 
развитие най-облагодетелствани биха 
били гражданският сектор и по-мал-
ките неправителствени организации. 

Като цяло подходът за финансиране, 
основано върху създаване и управле-
ние на проекти, спомага за установява-
нето на по-високи стандарти по отно-
шение на формулирането на целите и 
повишава както ефективността, така и 
ефикасността на различните програми. 
По-високата степен на отчетност пък 
позволява по-точното измерване на ре-
ализираните чрез проектите положи-
телни ефекти. От друга страна, непод-
готвеността за създаване на проекти на 
общинско и национално равнище може 
да доведе до неуспех при усвояването на 
средствата, отпускани чрез структур-
ните фондове.

5. Условие за ефективно функциони-
ране на системата за социална защита 
на населението е всички случаи за под-
помагане на нуждаещите се групи да 
бъдат съобразени със законовите соци-
ално-защитни нормативни документи 
така, че да не предизвикват спорове от 
всякакъв характер. Това значи, че неза-
висимо от това дали мероприятието за 
социална защита е свързано с дейност-
та на правителствените органи или об-
ществените организации, то трябва да 
е изрядно от законова гледна точка и 
да не може да се атакува от засегнатите 
лица и групи.

6. Полезно условие за ефективни 
действия при социалната защита на 
населението е осигуряване на пълна 
прозрачност в работата на органите и 
организациите, занимаващи се с тази 
социално значима дейност. За да се пре-
одолеят разбиранията, които се ширят, 
че социално-защитната дейност е „къща 

 1 Дефектите в политиката на социалната държава са изследвани от професора в Бруклинския институт Артър Оукън. В 
процеса на преразпределение на доходите възникват редица отрицателни последици, които той метафорично нарича 
„ефект на пробитата кофа“ Кофата на преразпределителното облагане е продупчена и около 1/3 от средствата, които 
се вземат от богатите не стигат до бедните. Причина за това са високите административни разходи за издръжка на 
самата данъчна и социална система за подпомагане на бедните.
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с разграден двор” и всеки може да си 
прави каквото си иска, а средствата, 
които се влагат в тази дейност, са „каца 
без дъно”, от която може безчетно да се 
гребе, трябва да се провежда политика 
на пълна отчетност, информираност и 
прозрачност в работата на органите и 
институциите, заети с непопулярни-
те социално-защитни действия и ме-
роприятия. Така не само ще се създаде 
доверие в работата на системата, но и 
ще се разшири обществената подкрепа 
за тази социална област. Действията по 
рекламирането, масовото разгласяване 
и стимулиране на спонсорите е неот-
менна част от работата по „социализи-
ране” на мероприятията. Понякога една 
грамота, диплом или анонс е достатъч-
на награда за спомоществователите на 
социално-защитните мерки.

Ефектите от социално-защитната дей-
ност са многопосочни и разнообразни. 
В най-общ план те могат да се групират 
в две основни групи:

Първата група е свързана с пазарния 
механизъм, на който се подчинява една 
развита икономика. В случая ефектът 
от политиката на социална защита на 
населението е да смекчи, ограничи и 
коригира пазарните дефекти, така че да 
се създадат възможности за действия, 
осигуряващи съществуването на една 
социално организирана пазарна дър-
жава. По този повод, позовавайки се на 
Кейнс, Стиглиц пише – „Кейнс разкри 
определено несъвършенство на пазари-
те – причина да не се допуска безкон-
тролното им функциониране, което би 
могло да се преодолее чрез колективни 
действия. Той бе загрижен, че пазарите 
могат да пораждат постоянна безрабо-
тица.“ (Стиглиц 2003,  222). Това значи, 

че повечето от недъзите на пазарния 
механизъм се коригират от политиката 
на държавата в интерес на цялото об-
щество. И разсъждавайки в тази насо-
ка, Стиглиц продължава: „Кейнс отиде 
още по-далеч, когато доказа необходи-
мостта от глобални колективни дейст-
вия, тъй като действията, предприети 
от дадена страна, рефлектират и върху 
други държави. Вносът на една страна 
представлява износ на друга. Когато 
една страна ограничи обема на вноса, 
по някаква причина, страдат икономи-
ките на другите страни“ (Стиглиц 2003,  
222). Пазарните дефекти, или провали, 
са свързани в един общ глобален меха-
низъм и само общите колективни дейст-
вия биха довели до ефективен резултат.

Втората група ефекти от социално-
защитната дейност на населението са 
гарантиране позициите на социално 
слабите и рискови групи в обществото: 
млади семейства, безработни, пенсио-
нери, инвалиди, учащи се и пр. Всяко 
пазарно общество има своите недос-
татъци по отношение на доходи, въз-
можности и средства за съществуване. 
Задачата на социалноосигурителните и 
защитните действия е да се намесва, и 
чрез системата на балансираното разви-
тие да създаде и поддържа равновесие в 
социалната област, защото ефектът от 
това е намаляване на социалното напре-
жение и гарантиране на социалния мир 
в обществото. Независимо от начина, 
по който се проявяват социалните про-
блеми, и независимо от това колко ва-
жни са те за обществото, поставени на 
дневен ред те се превръщат в условия, 
които трайно влияят върху социално-
икономическите процеси в обществото.

Точното измерване на ефектите от со-
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циалната защита на населението е труд-
на задача, защото в много случаи едни 
или други действия и последици в тази 
област не се поддават на измерване с 
конкретни физически величини. Много 
е трудно да се измери благодарността от 
една навременна помощ. На практика 
обаче, макар и с голяма доза условност, 
се използват редица показатели като:

1. Обхват на лицата, получили помощ 
по социална защита.

2. Размер на осигурената социална за-
щита на 1 нуждаещо се лице, семейство 
или група от пари, материални блага, 
услуги и други придобивки.

3. Степен на задоволяване на различ-
ните видове потребности от нуждаещи-
те се от помощ лица.

4. Делът на разходите за социална за-
щита на населението в БВП, НД, бю-
джетните разходи, средната работна за-
плата, жизнения минимум и др.

5. Международни сравнителни пока-
затели за социална защита на населе-
нието в страната и чужбина.

Границите за социална защита на на-
селението се определят от възможност-
ите за финансиране на съответните ме-
роприятия, от вида и приоритетите на 
социалните проблеми, които са на дне-
вен ред пред обществото, философия-
та на социалната политика в страната, 
както и вариантите на тази политика: 
политически либерализъм, консерва-
тизъм или волунтаризъм. При всички 
случаи определящо е правилото да не се 
ограничава, а да се коригира и допълва 
пазарният механизъм.

Социална защита на населението се 
базира на обективни принципи, кри-
терии и регулатори. Тя е насочена към 
осигуряване на социална справедли-

вост и социален мир в условията на раз-
слоение на обществото от дефектите на 
пазарния механизъм.

В условията на една пазарна икономи-
ка кризисните сътресения се отразяват 
основно върху доходите на население-
то. Механизмът на свободното цено-
образуване и пазарните неравновесия 
между търсене и предлагане завихрят 
инфлационните моменти и това се от-
разява върху количествените и качест-
вени страни на доходите. Счита се (Ди-
мова, Георгиева, Янева 2000, 111-112), че 
неравенството в доходите и жизнения 
стандарт на индивидите може да бъде 
обосновано, само ако те имат равен до-
ходен старт в живота; ако неравенство-
то е резултат от индивидуални предпо-
читания за потребление или спестяване; 
когато отразява индивидуалния принос 
за повишаване на съвкупните доходи 
или е следствие от мерки, провеждани в 
интерес на общественото благо.

Инфлационният механизъм по цено-
ви начин води до структурно прера-
зпределяне на доходите чрез тяхното 
обезценяване. В същата посока действа 
и пазарното неравновесие. То взривя-
ва цените с тежки за доходите и техни-
те получатели последствия. За редица 
социални групи получаваните доходи 
не осигуряват необходимите средства 
за едно нормално живеене, а за някои 
от тях са недостатъчни за биологично 
оцеляване. Затова се налага държава-
та в тези случаи активно да подпомага 
семействата, провеждайки политика 
на активна борба с обедняването. Тази 
политика обхваща социалните групи, 
получаващи различни видове доходи. В 
една пазарна икономика основните из-
точници на парични доходи на населе-
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нието се формират от: работна заплата, 
бизнес дейност, пенсии, наеми, лично 
стопанство и социални плащания от 
различни социални институти.

Тези доходи придобиват реално по-
критие, ако са подплатени със стоково 
покритие при нормални цени. Всяко 
отклонение от тези норми автоматиче-
ски обезценява реализираните доходи 
и ги превръща в силно инфлационни, 
защото една устойчива и сравнително 
висока инфлация се превръща най-на-
пред в инфлация на търсенето, а след 
това на предлагането. Покачването на 
цените на основните хранителни сто-
ки рязко свива тяхното търсене. То се 
отразява в свиване на предлагането и 
всичко това рефлектира в две посоки 
върху доходите: първата посока е, че с 
получаваните вече доходи не може да се 
осъществи същия набор от стоки и ус-
луги от потребителската кошница, кой-
то се е получавал досега; втората посока 
е, че свиващото се търсене и предлагане 
се отразява върху търсенето на работ-
на сила, заетостта и възможността за 
получаване на доходи от населението. 
Това засилва инфлационното напреже-
ние в доходите. Показателен пример е 
икономическата ситуация в България 
1990-1994 г. Инфлацията през септем-
ври 1994 г. достига 87% спрямо 1993 г 
(Статистически годишник на Р. Бълга-
рия 1994, 76 – 77), а доходите се свиват 
с 17% (Статистически годишник на Р. 
България 1995, 104). Това води до на-
маляване на произвеждания БВП и по-
дхранване на инфлацията на предлага-
нето. Тя се „запълва” с повишаване на 
цените на стоките на пазара. Крайният 
резултат е отваряне на ножицата меж-
ду ръста на инфлацията и паричните 

доходи на населението така, че при но-
минално повишение на доходите за пе-
риода с почти 11(Статистически годиш-
ник на НР България 1990 ,421) пъти, 
покупателната способност намалява 
до 45% спрямо 1990 г. (Статистически 
годишник на НР България 1994, 386). 
От примера става ясно, че инфлацията 
подкопава толкова покупателните въз-
можности на доходите, че на практика 
те вече осигуряват само социалния ми-
нимум на населението като цяло, а за 
някои категории потребители слиза и 
около и под жизнения минимум.

Този пример показва пряката връз-
ка между инфлация, доходи и социал-
но подпомагане. Държавата използва 
своите инструменти, за да влияя върху 
паричното разпределение на доходите, 
ръководена от критерия за социалната 
справедливост. Това не би трябвало да 
се разглежда като автоматично израв-
няване, а по-скоро като икономически 
механизъм за ефективна диференци-
ация (Благойчева 2011, 21). Разбира се, 
тук трябва да се държи сметка и за по-
лучаваните доходи от различните гру-
пи население, защото различните видо-
ве доходи реагират по различен начин 
на проявлението на инфлацията като 
може да имат противоположни посоки 
на движение. В зависимост от това как 
реагират доходите на инфлацията, те се 
групират в две основни групи:

1. Доходи с ярко изразена негативна 
инфлационна характеристика.

2. Доходи с относително позитивна 
инфлационна характеристика.

Към първата група се отнасят доходи-
те от работни заплати, пенсии, помощи 
и стипендии. Втората група засяга до-
ходите от самостоятелна икономическа 
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дейност и лихви от спестявания.
Характерна особеност за инфлацион-

ното движение на доходите от първа-
та група е, че при повишаване на ин-
флацията получателите на тези доходи 
търпят големи загуби от покупателната 
стойност. Най-значителни и осезаеми 
са загубите при работната заплата, за-
щото обикновено с работната заплата 
се издържа едно семейство, в което има 
както работещи, така и подрастващо 
поколение, което не получава средства, 
а харчи за съответните нужди – лично 
консумативно поведение, образование, 
наука, социални разходи и пр. Положе-
нието се утежнява още повече, когато, 
поради различни причини, при покач-
ване на цените заплатата се стопира на 
едно равнище, или се премине на непъ-
лен работен ден, прекратява се работата 
на второ работно място и пр. Това свива 
значително получаваните доходи и за-
силва напрежението в семейството.

При пенсиите загубите на доходите от 
инфлация на пръв поглед са поносими, 
защото се предполага, че временните 
затруднения се компенсират както от 
държавата, така и от заделените спес-
тявания през предшестващите пери-
оди. В една развита социална държава 
при възникнали временни затруднения 
държавата ще индексира доходите на 
тази социална група така, че те да по-
несат трудностите по най-безболезнен 
начин.

При доходите от помощи и стипендии 
влиянието на инфлационните промени 
е относително слабо, защото се счита, 
че тези доходи най-често са съпътства-
щи, а не основни.

При втората група доходи е характер-
но, че в много случаи има надинфла-

ционно нарастване на техния размер. 
Така например, при доходите от част-
ния бизнес за онези сектори и видове 
дейности, които бързо се приспосо-
бяват към новите условия, се създават 
възможности да се „улавят” и неутра-
лизират отрицателните последици от 
инфлацията, и дори да се реализира по-
голям ръст на доходите от растежа на 
инфлацията. Това става възможно по-
ради движението на цените и възмож-
ността на частния бизнес да калкулира 
в тях своите трудности, изпреварвайки 
с една стъпка движението на инфлаци-
ята. Например като калкулира увеличе-
ние на разходите в цената, преди обаче 
това да стане реалност.

При лихвите нещата трябва да се раз-
глеждат комплексно. За по-голямата 
част от спестяванията със среден раз-
мер, финансовата политика на държа-
вата е чрез интервенциите на централ-
ната банка на паричните пазари да се 
въздейства върху лихвените проценти 
на търговските банки така, че да се ста-
билизира този показател в определени 
граници, и да се защитят в определена 
степен доходите от лихва. Показате-
лен пример за това е съвременната фи-
нансова криза, в която първата стъпка 
беше да се налеят пари от бюджетите на 
страните във финансовия сектор. Така 
държавата подпомага населението при 
спестяванията като вид доход.

При провеждането на политиката за 
гарантиране на финансовата стабил-
ност на банковия сектор, правителство-
то чрез различни инструменти като 
емисията на ДЦК, операции на откри-
тия паричен пазар, дисконтовия про-
цент и пр. създава възможност на хора-
та с по-големи спестявания и доходи да 
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ги трансформират в някои от тези ак-
тиви и да печелят от това. Показателен 
пример за това е финансовата криза в 
България през 1996-1997 г., когато БНБ 
фиксираше основен лихвен процент от 
45-50%  (Статистически годишник на Р 
България 1998, 153 – 154), а финансови-
те институции (ДСК и новопоявилите 
се банки) търгуваха с емитирани от пра-
вителството ДЦК с доходност 80-86%. 
Това позволи на някои хора не само да 
защитят своите доходи от инфлацията, 
но и да натрупат значителни средства 
и богатства поради това, че поради ма-
совото обедняване много недвижимо 
имущество се продаваше далеч под кос-
туемата цена.

При отчитане на връзката обеднява-
не и социално подпомагане трябва да 
се държи сметка за разпределението на 
доходите между отделните подоходни 
групи от населението. За целта се изчис-
ляват съответните показатели. От тях с 
най-голямо практическо значение е по-
лученият общ доход средно на 1 лице. 
Той се съпоставя с официално устано-
веният социален минимум от доходи и 
се преценява каква част от дохода по-
крива този минимум, и какъв размер от 
населението по социални групи е засег-
нато от инфлационното обедняване и се 
нуждае от социално подпомагане. Тога-
ва се преценява какви са възможности-
те на обществото за осъществяване на 
тази дейност и какви източници може 
да се ползват.

Основните източници, от които могат 
да се черпят средства за социално под-
помагане, са познатите вече източни-
ци като държавен бюджет, бюджетни 
и извънбюджетни фондове, частни ре-
сурси, дарителски организации и фон-

дове и пр. Всички те въздействат върху 
социалната сфера, оказвайки социална 
помощ на населението, за да се избегнат 
или смекчат негативните последици 
от обедняването на обществото. Това 
се прави поради две причини: от чис-
то морални съображения (нравствена, 
религиозна, духовна основа); и от со-
циалнополитически съображения – да 
се преодолее социалното разслоение 
на обществото и да се избегне риска от 
силно недоволство и социална съпро-
тива на някои групи. С тези действия 
обществото преодолява недостатъците 
на пазарния механизъм, коригирайки 
ги със социална намеса.
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Резюме 

Статията има за цел да проследи процеса на възникване и развитие на думата 
устойчивост, първоначално просто като една идея, а след това и като понятие с 
най-разнообразна смислова натовареност. Представени са  различните подходи за 
дефиниране на  термина в зависимост от контекстуалната му употреба, както и ос-
новните документи, където се срещат. Обект на специален изследователски инте-
рес е единството между различните измерения на устойчивостта, като е направен 
опит за акцентиране върху социалния аспект.. 
Ключови думи: устойчивост, аспекти на устойчивостта,  социална устой-
чивост, процес, промяна

Устойчивост – понятие и 
употреба

Милена Велковска

Abstract: 

The paper aims to trace the process of emergence and development of sustainability – 
from the idea to the term. It introduces different definitions of the term depending on the 
contextual use, as well as documents where they meet. The paper is focused on important 
dimensions of the concept; special attention is paid on the social aspect. 
Keywords: sustainability, aspects of sustainability, social sustainability, process, change
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В сферата на социалната работа успе-
хът обичайно се оценява с помощта на  
комплекс от количествени и качествени 
измерители. Първите описват обхвата 
на социалната промяна или подкрепа, а 
вторите – тяхната устойчивост или ка-
зано по друг начин способността им да 
се самовъзпроизвеждат или саморазви-
ват след акта на първоначална промя-
на или иновация. На практика това са 
двете страни на социалната интенция, 
мотивирана паралелно да развива и 
стабилизира социалното във всичките 
му измерения, независимо или дори въ-
преки конкретността /абсурдността на 
всяка социална ситуация. Това обясня-
ва защо на устойчивостта в социални-
те дейности се гледа толкова сериозно, 
както и защо тя е така трудно пости-
жима практически. Подобен дългого-
дишен интерес към нея съществува не 
от вчера, при това в доста разнородни 
на пръв поглед области – от горско сто-
панство до физика, химия, образование 
и т.н.. Съвсем естествено в моите изсле-
дователски търсения на стълбовете на 
успешния социален проект и аз стигнах 
до темата за тяхната устойчивост. Пре-
ди да се осмеля обаче да се фокусирам 
върху тесните предметни рамки на из-
следването ми озаглавено „Социалната 
работа по проект като модел за устой-
чива социална закрила и подкрепа”, се 
налага да определя възможно най-точ-
но по-общия смисъл и употреби на тер-
мина в широк научен и практически 
контекст. Именно на това е посветена и 

настоящата публикация.
Исторически корени и 
разпространение
 Корените на концепцията за устой-
чивостта се свързват със сферата на  
лесовъдството. Още през 16. век (око-
ло  1560 г.) в своята „Наредба за гори-
те” курфюрстът на Саксония August 
von Sachsen приканва поданиците си 
и всички  служби, имащи отношение 
към изсичането и употребата на дър-
весина, към по-щадящо експлоатиране 
на горските фондове, което да осигури 
тяхното по-продължително и умерено  
използване. Причината за този апел е 
високото потребление на дървесина за 
строеж на мини, довело по онова вре-
ме до унищожаване на огромни горски 
масиви.  

Хиляда и петстотин години по-къс-
но, през 1713,  на Великденския пана-
ир в Лайпциг се  появява  “Sylvicultura 
оeconomica”, произведение, написано 
от Hans Carl von Carlowitz 1, в което за 
първи път се споменава и понятието 
устойчивост: “Ако не бъдат използва-
ни. .. всички възможни средства, за се 
постигне равновесие между прираста и 
изсичането на гори, тогава… ще … на-
стъпи недостиг… Затова най-голямото 
изкуство, наука, старание и начинание 
на тази държава ще бъде в това, как да 
създаде такава консервация и засажда-
не на дървета, че да има непрекъснато, 
трайно и устойчиво използване, защото 
дървесината е нещо абсолютно необ-

1 По онова време Hans Carl von Carlowitz е главен ръководител на минното управление във Фрейберг и един от най-влиятелните 
мъже в държавата на Август Силния. Произлиза от заможно семейство.  Бащата е назначен от курфярста за главен лесничей 
и ловец. Той отговаря също така за целия дървен материал за сплавяне в планината Erzgebirge. По тези причини  лесничеи и 
ловджии са чести гости в дома на бащата. След като завършва университета в Йена, само 20-годишен, Hans Carl von Carlowitz 
тръгва на пътешествие из Европа, което оставя дълбок отпечатък върху целия му по-нататъшен живот. През 5-те години, докато 
пътува, той се уверява с очите си, че икономиката на целия континент има един и същ основен проблем – липсата на дървесина.  
Вж.   http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit/komplettansicht - посетен на 31.05.2013 г.
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ходимо, без което страната не би могла 
да съществува.”2 В книгата си Carlowitz 
пледира за цяла поредица от мерки за 
повишаване на ефективността (казано 
на съвременен език) на използването на 
природни ресурси, напр. чрез подобря-
ване на топлоизолацията при строежа 
на къщи и използването на енергос-
пестяващи пещи за топене и кухненски 
печки, за планово залесяване чрез семе-
на и растения и не на последно място 
- за търсене на “заместители” за дърве-
сината. Авторът препоръчва използва-
нето на торф, който да замести свръху-
потребата на така ценния и оскъден по 
онова време дървен материал.  

Още тогава в “Sylvicultura оeconomica” 
ясно се очертава т. нар.  “триъгълник на 
устойчивостта”, разкриващ взаимоза-
висимостта между природата, икономи-
ката и общността. Икономиката трябва 
да служи на “благополучието” на общ-
ността. Задължена е (според автора на 

статията икономиката, но аз бих казала, 
както икономиката, така и общността) 
да се отнася щадящо към “добрата при-
рода” и носи отговорност за бъдещите 
поколения.  

“Sylvicultura оeconomica”  предизвиква 
широк отзвук, преиздадена е още през 
1732 година и става задължително чети-
во за всички специалисти по държавни 
и стопански науки в малките германски 
държави. Лесничеите от времето на Гьо-
те, много от които общували с него лич-
но, са онези, които превръщат идеята за 
устойчивостта в основа на новата си на-
ука. Техните фабрики за идеи, основа-
ната през 1816 година от Heinrich Cotta 
лесоакадемия и други висши училища 
продължават да разработват концепци-
ята за устойчивостта: строго рационал-
но, на основата на категориите и зако-
ните на геометрията и геодезията. През 
19. век благодарение на абсолвентите 
на лесоакадемиите в Германия идеята 

2 Wenn nicht ... alle ersinnliche Mittel angewendet werden, dass eine Gleichheit zwischen An- und Zuwachs und zwischen dem Abtrieb 
derer Hölzer erfolget, so ... muss ... Mangel entstehen ... Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiss und Einrichtung hiesiger 
Lande darinnen beruhen, wie eine sothane Conservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine continuierliche, beständige und 
nachhaltende Nutzung gebe; weilen es eine unentbehrlich Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.” 
Вж.
http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit/komplettansicht - посетен на 31.05.2013 г.
3 Вж. http://www.duden.de/rechtschreibung/Nachhaltigkeit - посетен на 31.05.2013 г.
4 Пак там.
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за устойчивото горско стопанство се 
разпространява и във Франция, Русия, 
Скандинавия, в Америка, дори в Индия 
и в други британски колонии.

Първичният смисъл  който курфюр-
стът на Саксония August von Sachsen и 
Hans Carl von Carlowitz влагат в идеята 
за устойчивостта, и днес може да се от-
крие в немскоезичния речник Duden. 
Там понятието “устойчивост” е дефини-
рано като: “Принцип в горското стопан-
ство, според който не бива да се отсичат 
повече дървета, отколкото съответно 
могат да пораснат отново ”.3 Същият из-
точник формулира аналогична смисло-
ва употреба на термина и в сферата на 
екологията, а именно като “Принцип, 
според който не бива да се изразходва 
повече, отколкото може съответно да 
порасте отново, да се възстанови, да 
бъде предоставено отново в бъдеще ”4  

В същия речник  обаче се въвежда 
още едно, по-различно, значение на 
термина “устойчивост”, което я дефи-
нира като  тип “въздействие, траещо 
по-продължително време ”5. Т.е. в този 
случай се акцентира върху смисъла на 
устойчивостта не само като естествена 
характеристика на нещата и явленията, 
но и на външните въздействия върху 
тях. Като такова може да бъде третира-
но и човешкото действие, повлияващо 
(регулиращо) съзнателно или не върху  
процесите и състоянията в природата 
и обществото. В по-разширен смисъл 
на “състояние на глобално равновесие” 
понятието за първи път се появява през 

1972 година в Първия доклад на Рим-
ския клуб 6, озаглавен “Границите на 
растежа”. Според този доклад най-ва-
жното е, че населението и капиталът са 
единствените величини, които трябва 
да останат непроменени в състояние 
на глобално равновесие. Освен това: 
“Един от най-разпространените мито-
ве в нашето общество е твърдението, че 
продължаващият растеж би трябвало 
да доведе до повече равноправие между 
хората. Вече показахме, как настоящото 
нарастване на населението и капитала 
всъщност увеличава пропастта между 
бедни и богати по цял свят… Най-голя-
мата пречка за по-доброто разпределе-
ние на световните богатства е нараства-
нето на населението…. За да овладеем 
този преходен период, са необходими 
още много информация и факти. Най-
важните пропуски в знанията до мо-
мента са свързани с проблема за еколо-
гичното замърсяване…” Едно общество 
в състояние на равновесие трябва да 
прецени възможните решения, взе-
майки предвид ценностната система не 
само на настоящето, но и на бъдещите 
поколения…. Колкото и странно да зву-
чи: Ако не се предприеме нищо за ре-
шаването на тези проблеми, всъщност 
се случва страшно много. Продължава-
щият всеки ден експоненциален растеж 
все повече приближава световната сис-
тема до границите на растежа.” 7

Докладът на Римския клуб “Границите 
на растежа” от 1972 г. предизвиква огро-
мен интерес в целия свят. В него клубът 

 5 Пак там.
 6 Римският клуб е създаден през 1968 година. Участниците в него наричат себе си “група граждани на света, споделящи обща грижа 
за бъдещето на човечеството. Това са бивши и настоящи държавни глави, дипломати, академици, икономисти и водещи бизнесмени 
от различни страни.
 7 Вж. http://www.pfui.ch/downloads/cordiegrenzendeswachstums.pdf, с. 9-10, посетен на 07. 06. 2013 г.
 8 Пак там.
Една година по-късно, през 1973, за книгата си “Границите на растежа” Римският клуб получава Наградата за мир на германските 
книжари
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декларира, че действа като катализатор 
за глобални промени чрез посочване и 
анализ на двата най-важни проблема 
пред човечеството, а именно – подпома-
гане на развитието на по-слабо разви-
тите страни и съхраняване на околната 
среда. Преодоляването им би било въз-
можно и успешно само чрез една обща 
глобална стратегия. Необходимо е да се 
подходи по нов начин, за да се поставят 
пред човечеството цели, които, вместо 
до продължаващ растеж, водят до със-
тояние на глобално равновесие. Новият 
подход изисква голяма доза “разбиране, 
фантазия и политическа и морална сме-
лост” .8

Най-основният принцип на Деклара-
цията, приета на Стокхолмската кон-
ференция на ООН по проблемите на 
околната среда през 1972 г., гласи: “Чо-
векът има право на свобода, равенство 
и адекватни условия на живот в околна 
среда, качеството на която позволява да 
се живее достойно и благополучно.”. 

Няколко години по-
късно, по предложе-
ние на генералния 
секретар на конферен-
цията в Стокхолм Мо-
рис Стронг, е свика-
на среща на експерти, 
т. нар. конференция 
“Фунекс”(Швейцария). 
Окончателната декла-
рация на този форум 
представлява първи 
опит за интегриране на 
приоритетите за окол-
ната среда с тези на раз-

витието. Макар и интеграцията да не е 
напълно успешна на политическо ниво, 
то тя е подготвя почвата за т. нар. “Кон-
сенсус за устойчиво развитие”, появил 
се години по-късно, чиято основна теза 
гласи:

“Човекът има фундаменталното право 
на свобода, равенство и адекватни усло-
вия на живот, в една качествена околна 
среда, и живот, изпълнен с достойнство 
и благополучие. Той поема тежката от-
говорност да защитава състоянието на 
околната среда както за настоящите, 
така и за бъдещите поколения. В това 
отношение политики, насочени или 
провокиращи расова сегрегация, дис-
криминация, колониализъм и други 
форми на потисничество и господство, 
са осъдителни и трябва да бъдат елими-
нирани .” 9

В публикувания през 1987 г. от  Све-
товната комисия за околна среда и раз-
витие към ООН доклад „Нашето общо 
бъдеще“, известен още като „Доклада 

9 Вж. http://gis.gea.uni-sofia.bg/mmgis/rioconventions/sites/default/files/Core%20Course%20Manual_editted%20final%20BG.pdf , с.14, 
посетен на 07.06.13 г.

10 Докладът носи името на норвежката министър-председателка Гру Харлем Брунтланд.
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Брунтланд“ 10  вече се говори за “устой-
чиво развитие”. Именно там за първи 
път се предлага и официална дефини-
ция, според която: 

„Устойчивото развитие е развитие, 
което отговаря на потребностите на се-
гашното поколение, без да ограничава 
възможностите на бъдещите поколе-
ния да посрещнат и реализират своите 
потребности и да избират своя стил на 
живот. Искането това развитие да ста-
не “трайно” важи за всички страни и 
хора. Възможността на бъдещите по-
коления да задоволяват собствените си 
потребности е застрашена както заради 
разрушаването на околната среда, така 
и заради унищожаването на околната 
среда заради слабото ниво на развитие 
на страните от третия свят. ”.

На конференцията на ООН за околна 
среда и развитие през 1992 г. в Рио де 
Жанейро е създаден “Моделът на трите 
стълба на устойчивостта”, обединяващ 
три взаимно допълващи се измерения, 
които следва да бъдат развивани пара-
лелно като гаранция за устойчивост-
та на човешките общности и среди: а 
именно  екологично, икономическо и 
социално.

Екологичната устойчивост се свързва 
с опазването на природата и околната 
среда като израз на стратегическа гри-
жа за бъдните човешки поколения. Тя 
обхваща опазването на видовото раз-
нообразие, щадящото отношение към 
природните ресурси, превенцията  на 
резки климатични промени, грижата за 
запазването на културните и природ-
ните ареали в първоначалния им вид, 
както и цялостното щадящо отношение 
към заобикалящата ни природна среда. 
Икономическата устойчивост се свърз-

ва с опосредстващия характер на ико-
номическите отношения в съвременни-
те общества. Именно  икономическият 
курс на управление във всяка държава 
е основен инструмент за  осигуряване 
на стабилност, на материалното и фи-
нансово благосъстояние на хората и 
обществата. От особено значение тук 
са политиките и практиките за защита 
от ограбването на икономическите ре-
сурси, заетостта, социалната сигурност, 
икономическата мощ и иновациите, 
равновесието между поколенията, меж-
дународната икономическа стабилност 
Ето защо антиколониалните реформи 
и антивоенните движения, както и ши-
рокото международно и регионално 
икономическо коалиране и сътрудни-
чество съставляват съществена част от 
практиките в тази сфера. Социалната 
устойчивост е аспектът, чрез който раз-
витието на обществото се разглежда 
като подход, който създава простран-
ство за социално равенство,  включване 
и  участие на всеки и всички в локален 
и глобален контекст.  Има се предвид 
уравновесяването на социалните сили 
с цел създаване на стабилно, жизнеспо-
собно общество. 

На форума се анализират и възмож-
ностите за разработването на специ-
фични социални технологии и механи-
зми за устойчиво развитие, като напр.: 
Устойчивост чрез заетост  – като за 
целта се въвеждат  понятия  като „гъ-
вкаво работно време” и “смесена” зае-
тост, чрез която се постига съчетаване 
на работата като източник на препита-
ние, общественополезна и политическа 
дейност, солидарност, грижа за другия, 
самопомощ, доброволчество;

• Устойчивост чрез  грижата за 
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околната среда като персонална и общ-
ностна отговорност, която предполага 
ангажирането на всеки от нас в проак-
тивни превантивни мерки и стъпки по 
посока на адекватното ползване и раз-
витие на заобикалящата ни природна 
среда;

• Устойчивост чрез анти-консу-
мативизъм – провокиран от необхо-
димостта от ограничаване на доми-
ниращия в съвременните общества  
консуматорския тип поведение и кул-
тура сред доста широк кръг от социал-
ни групи и културни общности, който 
доведе до отмиране на редица тради-
ционни норми и практики за екологич-
но и биологично устойчиво социално 
живеене и потребление. Тяхното мяс-
то днес се заема от нови, наднационал-
ни субкултурни движения като напр. 
downshifting, green peace,  green planeta 
и др.;

• Устойчивост чрез непрекъсна-
то развитие и разширяване на  лично-
стния потенциал от социални умения 
и компетенции за автономно справяне. 
Зад познатите подходи и практики стои 
идеята, че устойчивостта на света около 
нас започва с устойчивостта на света в 
нас и в нашата автономна воля и способ-
ност да се грижим за своята стабилност 
и успешност. Не случайно днес живеем 
във времето на инструментални пара-
дигми като „учене през целия живот”, 
а духовното ни развитие е въпрос кол-
кото на традиционни влияния и избо-
ри (напр. като  на духовно-религиозно 
възпитание), толкова и на алтернатив-

ни практики за холистично духовно-те-
лесно (само)усъвършенстване.

Конференцията от Рио завършва с 
приемането на Декларация, чийто пър-
ви принцип гласи: “Хората са в центъра 
за постигане на усилията за устойчиво 
развитие. Те имат право на здрав и про-
дуктивен живот в хармония с приро-
дата.” В Декларацията се казва още, че 
държавите трябва да улесняват и поощ-
ряват общественото съзнание и граж-
данското участие, като правят инфор-
мацията достъпна .11

Устойчивостта засяга всички нива на 
обществено развитие – местно, регио-
нално, национално и глобално. Тя е въ-
прос на ценностен избор и балансира-
но планиране. В този смисъл идеята за 
устойчивостта е рожба на кризата и сиг-
нал за тревога. По тази причина никак 
не е случайно, че днес думата “устойчи-
вост”  се среща в най-различни слово-
съчетания от най-разнообразни сфери 
на науката и практиката, напр.: “устой-
чиви политики”, “устойчиви градове и 
региони”, “устойчиви сгради”, “устой-
чиво земеделие”, устойчив транспорт”, 
“устойчив туризъм”, “устойчиво обра-
зование” (известно още като Глобално 
образование, Образование за глобално 
гражданство, Образование за глобално 
развитие, Образование за устойчиво 
развитие) и др. През 2000 година Гене-
ралната асамблея на ООН очертава пе-
риода 2005-2014 г. като Десетилетие на 
образованието за устойчиво развитие. 
Според дефиницията на Центъра за об-
разование за развитие в Оксфорд такъв 

11Вж. http://gis.gea.uni-sofia.bg/mmgis/rioconventions/sites/default/files/Core%20Course%20Manual_editted%20final%20BG.pdf – 
“Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното планиране и териториалното устройство в България” (Методическо 
ръководство), с.15-16, посетен на 31.05.2013 г.
12  Development education means learning about how people are improving their quality of life, in Britain and other countries. It also means 
taking action - to develop your own community and support other people doing the same in their own countries. - Oxford Development Educa-
tion Centre (ODEC
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тип образование “означава да научиш 
как хората подобряват качеството си 
на живот, във Великобритания и други 
страни. Също така означава поемане на 
инициатива – да усъвършенстваш твоя-
та собствена общност и да помогнеш на 
други хора да направят същото в техни-
те собствени страни .”12

Устойчивото развитие е вписано като 
една от основните цели на Хилядолети-
ето на развитието, набелязани и приети 
от всички страни-членки на ООН. До 
момента България не разполага с офи-
циална държавна Стратегия за устой-
чиво развитие. 

Обобщено, през различните истори-
чески периоди устойчивостта е трети-
рана както като корекционна страте-
гия за възстановяване на естественото 
равновесие в природата и обществата, 
което хората и техните общности са на-
рушавали неосъзнато, така и като нова 
ценностна  и дейностна парадигма, 
която да играе ролята на глобална пре-
венция на бъдещи дисбаланси или дис-
хармонии в природата, в социума или в 
тяхното взаимодействие. 

2. Сфери на дефиниране и приложе-
ние

Най-разпространеното определение 
на понятието “устойчивост” гласи:

“Свойство на дадена система да запаз-
ва основните си характеристики при 
относително малка промяна на даден 

параметър.”
Синонимното гнездо на думата е твър-

де широко и включва следните аспекти:
-  твърдост, крепкост, здравина, як-

ост, солидност, стабилност;
- покой, неподвижност;
- съпротивление, съпротивляем-

ост, упоритост, издръжливост, закале-
ност, непоколебимост, резистентност;

- постоянство, неизменност, трай-
ност;

- непоклатимост;
- стабилитет13

Различните сфери на човешкото по-
знание акцентират върху различни осо-
бености на термина устойчивост. Така 
например екологията подчертава след-
ните основни характеристики на устой-
чивите продукти (а оттам и на самия 
термин): не вредят на околната среда и 
човека; човечеството има право на бла-
гоприятна околна среда; 14 спомагат за 
опазване на природата – сега и в бъде-
ще; произведени са в коректни работни 
условия без вредни вещества; поддър-
жат естествения баланс между човека и 
природата; “уважават” околната среда; 
не причиняват дълготрайно замърсява-
не; задоволяват както настоящите, така 
и бъдещите ни потребности; спомагат 
за естествения баланс между човека и 
природата; продуктите са здрави и дъл-
готрайни, т.е. не е необходимо честото 
им закупуване; за производството им се 
използват качествени материали; сле-

13    http://bg.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82#.
D0.A1.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B8  - посетен на 31.05.2013 г.

14 Вж. основния принцип на Декларацията от Стокхолм, с. 4-5.
15 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=142 – посетен на 31.05.2013 г.

16Пак там.
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дователно са необходими и качестве-
ни знания; позволяват (поне частично) 
възобновяване на използваните ресур-
си; без компромис с качеството за смет-
ка на цената (което пък е в конфликт с 
икономиката).

“Устойчиво развитие” също така е 
първият принцип, на който се осно-
ва Проектът за Национална стратегия 
за околна среда 2009-2018 година15 на 
Република България. Останалите са:  
опазване на природните ресурси; прин-
цип на превенцията и предпазливостта; 
интегриране на политиката по опазване 
на околната среда в секторните и реги-
оналните политики; субсидиарност на 
политиките (Този принцип се основа-
ва на децентрализиране на процеса на 
вземане на решения. Необходимо е все 
повече компетенции и отговорности да 
бъдат трансферирани в посока от цен-
трално към регионално и местно ниво. 
Органите на регионалното и местното 
управление са по-близо до проблемите 
и в някои случаи до правилните реше-
ния за справянето с тях.); замърсителят 
плаща за причинените щети; прилага-
не на чисти технологии; използване на 
икономически инструменти за опазване 
и подобряване състоянието на околната 
среда; потребителят плаща; споделена 
отговорност; достъп до информация за 
околната среда; участие на обществе-
ността във вземането на решения и дос-
тъп до правосъдие по въпроси на окол-
ната среда .16

В сферата на политиката и икономика-

та изпъкват други аспекти на понятието 
“устойчивост”: предотвратяване на кон-
фликти; управление на кризи; укрепва-
не на мира; изграждане на доверие; вър-
ховенство на закона; правосъдие; роля 
на природните ресурси при конфликти; 
диалог между гражданското общество 
и институциите на Европейския съюз; 
дългосрочен международен, региона-
лен и национален капацитет на ЕС, за да 
може да отговори на глобалните запла-
хи; повишаване на жизнения стандарт; 
подържане на стабилни публични фи-
нанси (основна цел на Пакта за стабил-
ност и растеж).

Интересна е философията на движе-
нието “Цайтгайст”, в която устойчи-
востта заема централно място. Според 
неговите привърженици “… устойчи-
ва е тази дейност, която взема предвид 
„здравето” на бъдещето. Но тази идея 
не е запазена само за физическия, мате-
риалния свят, тя се отнася и до мисълта, 
вярванията, човешката управа и обще-
ството като цяло .“17 Според тях трябва 
да гледаме на обществото по възможно 
най-безпристрастния начин, имайки 
предвид всички възможни гледни точ-
ки и прилагайки Научния Метод, като 
процес на изследване, който чрез най-
модерните методи на изучаване, тест-
ване, измерване и експериментиране, 
демонстрира верността на дадено твър-
дение или дава възможно решение на 
даден проблем.18 Предизвикателно е 
също така “убеждението, че промяната, 
а не  стабилността е нормативният на-

17http://thezeitgeistmovement.bg/index.php/understandings/sustainability - посетен на 31.05.2013 г.
18Пак там.
19Някои автори обособяват и културно измерение на устойчивостта, докато други го разглеждат като част от екологичното.
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чин на живот…” Именно тук се крият и 
двете основни, коренно противополож-
ни, схващания за устойчивостта – като 
състояние, даденост и като непрекъснат 
процес, водещ до промяна.

В психологията с понятието “устой-
чивост” се означават някои личностни 
качества, на основата на които се раз-
граничават хората, уязвими от вредни-
те въздействия на стреса и тези, които 
не са уязвими.

Точните науки също си служат с тер-
мина “устойчивост”. От химична гледна 
точка устойчиви са веществата и мате-
риалите, които не реагират на въздейст-
вие със соли, киселини и основи; водо- 
и газонепропускливи са и трудно гният. 
Физиката си служи с понятия като “тер-
моустойчивост”, “корозионна устойчи-
вост”.

Не е случаен пътят на развитие на тер-
мина устойчивост - от екологична, през 
икономическа, към социална устойчи-
вост. Тези три измерения трябва да са 
в състояние на равновесие, като към 
тях се добавя и четвърто19  – това на 
институциите, което в тесен смисъл 
съдържа организационните форми на 
една устойчиво ориентирана политика, 
а в по-широк обръща внимание на въ-
просите относно участието на всички 
членове на обществото и демокрацията. 
Важна роля играе и справедливото раз-
пределение на благата между: човешки-
те потребности и природните ресурси; 
потребностите на настоящите и на бъ-
дещите поколения; потребностите на 
бедните и богатите.

Моделът на устойчивостта може да се 
преформулира и с помощта на следните 
четири ключови понятия:

1) справедливост между поколенията;

2) качество на живот;
3) социално сплотяване;
4) международна отговорност.

През последните десетилетия значе-
нието на социалната устойчивост все 
повече се разширява, нараства и тази 
тенденция ще продължава. На преден 
план все по-ясно изпъква ролята на ин-
дивида, на отделната личност като част 
от дадена група или от гражданското 
общество. Главна (и по-дългосрочна) 
цел на социалната устойчивост е об-
щественото сплотяване, а по-конкрет-
ните цели, в по-близък времеви план, 
са свързани с възможностите за лично-
стно развитие и участието в процесите 
по вземане на решения във всички об-
ществени сфери. Някои от най-значи-
мите последици от икономическата гло-
бализация са: конкуренция; нарастване 
на поляризацията на доходите; все по-
бързото обезстойностяване на знания-
та и квалификацията, което води до не-
сигурност за работното място.

 В опит да минимизира поне част от 
тях социалната устойчивост има след-
ните задачи: гарантиране на социална-
та сигурност; предприемане на практи-
чески действия за осигуряване на равен 
шанс; стимулиране на социалната спра-
ведливост чрез една помагаща, подпо-
магаща, но и изискваща социална дър-
жава; осигуряване на образование за 
всички; справедливо разпределение на 
приходите; засилване ролята на право-
то на труд; равнопоставени индустри-
ални отношения.

Става ясно, че терминът „устойчивост” 
има дълга и динамична история И веро-
ятно нямаше да се стигне до отбелязва-
нето на триста години от откриването 
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на устойчивостта, ако един човек не 
се беше замислил, че дървесината като 
природен ресурс е изчерпаема. В него 
по уникален начин се съвместяват  две 
на пръв поглед коренно противоречиви 
стремления – към запазване на статук-
вото и същевременно към търсене на 
промяна. Неговите основни измерения 
– екологично, икономическо и социал-
но, са в непрекъснат процес на развитие 
и взаимно проникване. Ето защо и зана-
пред, когато изследователските ми тър-
сения ще бъдат все по-тясно обвързани 
с измеренията на социалната устойчи-
вост, едва ли ще е възможно напълно да 
се абстрахирам от неговата полимодал-
на същност и проявления.
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Микрофотографии 
на Иван Бачев

Снимки: Иван Бачев

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

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

Design и свири на контрабас, китара, уд и 
виола да гамба!
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Червено водорасло от Бургаските солници. Род Ceramium

Жлезисти трихоми на венчелистче от теменужка
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Кристали от сладкарска боя под поляризирана светлина
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Повърхност на листо - епидермис с устица


