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Издание на Съюза на учените в България

ЗА КОРОНАВИРУСА, COVID-19 И ВАКСИНИТЕ

Проф. д-р Радостина Александрова,
Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей –
 Българска академия на науките

 Кой си ти, SARS-CoV-2?
 Според Международния комитет по так-
сономия на вирусите коронавирусите (CoV), ка-
къвто е и SARS-CoV-2, принадлежат към род 
Coronavirinae, подсемейство Coronaviridae, разред 
Nidovirales. Те притежават външна липопротеино-
ва обвивка (т.нар. суперкапсид), диаметърът им е 
65 – 125 nm, а геномът им е представен от едно-
верижна, положителна РНК молекула с дължина 
27 – 32 kb – това е най-големият известен геном 
при РНК-съдържащите вируси. РНК геномът на 
SARS-CoV-2 е с  дължина 29 881 kb (GenBank 
No. MN908947) и кодира 9860 аминокиселини [1]. 
Наименованието „Corona“ идва от разположените 
върху повърхността на вируса израстъци (шипче-
та), които при наблюдение под електронен микро-
скоп наподобяват корона (думата „corona“ означа-
ва корона на латински).
 Други коронавируси
 Въз основа на филогенетичните им взаи-
моотношения и структурата на генома,  корона-
вирусите се разделят на 4 рода: Alphacoronavirus 
(α), Betacoronavirus (β), Gammacoronavirus (γ) и 
Deltacoronavirus (δ) [2]. Аlpha-CoVs и beta-CoVs 
инфектират само бозайници, като предизвикват 
основно заболявания на дихателната, храносмила-
телната и нервната системи. Gamma-CoVs и delta-
CoVs засягат птиците, но някои от тях може да са 
патогенни и за бозайници. През 1930 г. е иденти-
фициран вирусът на инфекциозния бронхит при 
птиците. Следват редица други коронавируси при 
домашни и диви животни – кучета, котки, свине, 
говеда, камили и др. В средата на 1960-те годи-
ни са доказани първите два човешки коронавиру-
са: HСoV-229E (през 1966 г.) и HCoV-ОС43 (през 
1967 г.). Те причиняват т.нар. обичайни   настин-
ки. До появата на SARS-CoV-1, който предизвиква 
епидемията от тежък остър респираторен синдром 
(Severe acute respiratory syndrome – SARS) през 
2002 – 2003 г., се смята, че коронавирусите не са 
силно патогенни за човека. Десет години по-къс-
но, през 2012 г., беше идентифициран причините-
лят на Близкоизточния остър респираторен синд-

ром (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) 
– MERS-CoV, а в края на 2019 г. – SARS-CoV-2 
(Таблица 1).
 В момента са познати 7 коронавируса, които 
са болестотворни за човека (SARS-CoV-1, MERS-
CoV, 229E, NL63, OC43, HKU1, както и новият 
SARS-CoV-2), като за всички тях се предполага, 
че произлизат от вируси в животни (от приле-
пи, мишки или домашни животни). Четири от 
тях – HCoV-229E и HCoV-NL63 (α-CoVs), както 
и HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 (β-CoVs), предиз-
викват леки заболявания на горните дихателни 
пътища (т.нар. настинки) в хора с нормално функ-
ционираща имунна система. Тези вируси са енде-
мични за човешката популация  и причиняват 15 
– 30% от заболяванията на дихателната система 
всяка година. До по-сериозни заболявания със за-
сягане на долните дихателни пътища може да се 
стигне при малки деца, възрастни хора и лица със 
съпътстващи заболявания (основно при имуно-
компрометирани индивиди) [3]. 
 SARS-CoV-2 не бива да бъде подценяван
 Това е нов за човека вирус и, образно казано, 
нито ние сме свикнали с него, нито той се е прис-
пособил към нас. 
 SARS-CoV-2 убедително ни показа, че е в 
състояние да притисне до стената здравната сис-
тема на всяка една страна и да затрудни лечението 
както на COVID-19, така и на редица други забо-
лявания.  Защото останалите заболявания не са си 
отишли.
 За година и девет месеца вирусът отне живо-
та на почти 4,7 милиона души. Голяма част от тях 
са над 65 години и/или със съпътстващи заболя-
вания, но това са нечии любими близки хора. И в 
21 век стремежът на биомедицината е да превърне 
нелечимите заболявания в контролирани, както се 
случи с диабет тип 1 и ХИВ. Не просто да увеличи 
продължителността на живота, но и да повиши ка-
чеството му. Това, как ще протече инфекцията със 
SARS-CoV-2, се определя от редица фактори, сред 
които и нашите индивидуални особености (гене-
тични/епигенетични, имунологични). Ето защо до 
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тежък COVID-19 и дори до смъртен изход може да 
се стигне и при млади хора без известни до този 
момент медицински проблеми. Наличните към 
момента познания в тази област обаче все още не 
ни позволяват да разпознаем такива намиращи се 
в повишен риск хора. 
 SARS-CoV-2 потенциално може да инфек-
тира над 120 вида клетки в човешкия организъм. 
Поразява не само дихателната система, но и други 
органи и тъкани, вкл. сърдечносъдовата и нерв-
ната система, бъбреците, черния дроб, червата. 
Активно се проучва връзката на вируса с диабета, 
както и влиянието му върху репродуктивната сис-
тема на мъжете. Внимание заслужават продължи-
телният COVID-19 и пост COVID-19. 
 Представително проучване (мета-анализ) 
обобщава данни за 47 910 пациенти на възраст от 
17 до 87 години, чието състояние е проследено от 
14 до 110 дена след инфекцията. При 80% от пре-
боледувалите COVID-19 хора се наблюдават про-
дължителни ефекти седмици до месеци след това. 
Определена е честотата на 55 симптома/признаци 
и лабораторни показатели. Най-чести сред тях са 
умора (58%), главоболие (44%), разстройство на 
вниманието (27%), загуба на коса (25%) и задух 
(24%). Внимание заслужават симптоми от страна 
на дихателната система (кашлица, усещане за ди-
скомфорт в гърдите, сънна апнея – спиране на ди-
шането по време на сън, фиброза на белия дроб), 
сърдечносъдовата система (аритмия, миокардит), 
нервната система (деменция, депресия, тревож-
ност, обсесивно-компулсивно разстройство) и 
др. Не е намерена зависимост между тежестта 
на протичане на инфекцията и времетраенето и 
симптоматиката на продължителния COVID-19. 
Не е установено и значението на редица други 
фактори, сред които възраст, пол, етническа при-

надлежност, съпътстващи заболявания и др. [4]. 
При хора с продължителен COVID-19 са описани 
повече от 200 симптома, засягащи различни орга-
ни и  системи. В процес на активно изследване е 
продължителният COVID-19 при децата. Специа-
листите обаче предупреждават, че това може да се 
окаже не толкова лесно. Сред най-често съобща-
ваните симптоми са главоболие, умора, наруше-
ние на съня, проблеми с концентрацията, болки в 
коремната област, в мускулите или ставите, загуба 
на апетит и тегло и др., които в повечето изслед-
вания са в рамките на до 12 седмици. Не винаги е 
възможно те да бъдат разграничени от проявлени-
ята, произтичащи от самата пандемия (затваряне 
на училищата, лишаване от среща с приятели или 
невъзможност за спортуване и други дейности), 
притеснения за здравето на любими хора, загуба 
на близки [5].
 Публикация в списание „The Lancet“ [6] об-
общава резултати от проучване, обхващащо  302 
здравни заведения във Великобритания, в които са 
лекувани 80 388 пациенти на възраст от 19 годи-
ни нагоре с потвърдена или подозирана инфекция 
със SARS-CoV-2. Това се е случило в периода от 
17 януари 2020 г. до 4 август 2020 г. Заключение-
то на авторите е, че  COVID – 19 е мултисистем-
но заболяване, което може да доведе до различни 
усложнения с важни краткосрочни и дългосрочни 
последици за пациентите, здравната система и об-
ществото години след приключването на панде-
мията. 
 Ваксини
 Ваксинацията е най-успешният медицински 
подход за профилактика и контрол на инфекциоз-
ните заболявания. Първата ваксина (тази срещу 
едрата шарка) е приложена от д-р Едуард Дженър 
през 1796 г.,  но столетия преди това хората са тър-

Заболяване SARS MERS COVID-19
Вирус – причинител SARS-CoV-1 MERS-CoV SARS-CoV-2

Първи официално регистри-
ран случай

На 16 ноември 2002 г. в Китай Започва през юни 2012 г. в Са-
удитска Арабия

На 8 декември 2019 г. в Китай

Период 2002 – 2003 г. (след септември 
2004 г. изчезва)

Юни 2012 г. – все още има слу-
чаи

8 декември 2019 г. - ?

Брой доказани случаи 8400 инфектирани До края на април 2021  г. ин-
фектираните са  2574

 До 20.09.2021 г. 
228 394 572 инфектирани

Разпространение 33 държави 27 държави В целия свят
Смъртни случаи 774 смъртни случая

(9,6%)
885 смъртни случая
(34,4%)

До 20.09.2021
4 690 186 смъртни случаят

Произход прилеп прилеп прилеп
Междинен гостоприемник сиветки камила панголин???

Таблица 1. Кратка информация за трите възникнали през 21 век коронавируси, които предизвикаха епиде-
мии и пандемии при хората
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сели начини да се предпазят от обезобразяващи, 
инвалидизиращи и смъртоносни състояния/забо-
лявания, използвайки различни, понякога странни 
от съвременна гледна точка подходи. Ето някои от 
практиките, прилагани в Китай, Индия и Близкия 
изток за защита от едра шарка – чрез втриване в 
наранена кожа или в лигавицата на носа на здрави 
хора на материал от обривите (изсушени корички, 
съдържимо) на болни от една шарка (вариола), но-
сене на дрехи на болно дете от здраво и др. След 
завръщането си от Османската империя англий-
ската аристократка Мери Монтагю (1689 – 1762) 
популяризира в родината си въвеждането на по-
добна „инокулация“ срещу едрата шарка, която по 
това време е била разпространена в европейската 
част на Турция.
 Успешното разработване и използване на 
ваксини е спасило живота на милиони хора.  С 
тяхна помощ е изкоренена напълно едрата шар-
ка – успех, за който Световната здравна органи-
зация съобщава през май 1980 г. Полиомиелитът 
е на път да я последва. Икономически анализ на 
10 ваксини за 94 държави с ниски и средни доходи 
изчислява, че инвестиция от 34 милиарда долара 
за имунизационните програми е довела до спес-
тявания от 586 милиарда долара за намаляване на 
разходите за терапия на болести  и 1,53 трилиона 
долара, когато бъдат включени и икономическите 
ползи [7]. Нещо повече, ваксините са потенциал-
ни наши сътрудници в борбата с раковите и авто-
имунните заболявания и алергиите.
 Познати са 4 основни типа ваксини, включи-
телно срещу  COVID-19, които съдържат:  
 • Цял вирус – такива са живите (отслабени, 
атенюирани) и убитите (инактивирани) ваксини 
 • Нуклеинова киселина (РНК или ДНК)
 • Вирусен вектор
 • Белтък-базирани (субединични ваксини и 
вирусоподобни частици)
 Кратка характеристика на ваксините, тех-
ните предимства и недостатъци са обобщени в 
Таблица 2. Целта на всяка ваксина е да предста-
ви вирусни (или други) структури (антигени) на 
имунната система, за да бъде изграден ефективен 
имунен отговор, който да не позволи да се разбо-
леем при следваща среща със същия болестотво-
рен причинител. Или, ако това все пак се случи, да 
не се стигне до тежко протичане на заболяването 
[8].
 Атенюирани живи ваксини – съдържат 
цял вирус (да го наречем ваксинален вирус), който 
е отслабен чрез различни подходи (например кул-
тивиране в неподходящи/ неблагоприятни за него 

условия, генетични манипулации) до степен да 
не може да предизвика заболяване, но да е запа-
зил способността си да стимулира образуване на 
имунен отговор. Нито една от използваните срещу 
COVID-19 ваксини не  е от този тип.
 Инактивирани (Убити) ваксини – вирусът 
е напълно инактивиран (чрез топлинна обработка 
и/или въздействие с химични вещества). Разлика-
та с живите ваксини е, че в този случай ваксинал-
ният вирус не се размножава, бързо се отстраня-
ва от организма и за по-кратък период от време 
провокира имунната система. Затова обикновено 
се прилагат в по-високи дози или повторения и 
най-често съдържат адюванти (вещества, които 
стимулират имунната система). От ваксините сре-
щу COVID-19 такива са някои от разработените 
в Китай (SinoVac/CoronaVac, Sinopharm) и Индия 
(Bharat/Biotech/Covaxin).
 РНК ваксини – при тях в организма се въ-
вежда направо информационната РНК (иРНК), 
която ще инструктира клетките как да си произ-
ведат вирусна структура (антиген), срещу която 
искаме да бъде изграден имунен отговор. Таки-
ва са ваксините срещу COVID-19, произведени 
от Pfizer/BioNTech и Moderna. Съдържат иРНК, 
кодираща част от S-белтъка на „шипчето“ от по-
върхността на SARS-CoV-2. Изборът не е случаен, 
тъй като S-белтъкът е „ключът“, с който вирусът 
разпознава и се свърза с клетъчния рецептор, т.е. 
„отваря вратата“ на клетката и влиза в нея. Зато-
ва и неутрализиращите антитела, които изгражда 
организмът, са насочени предимно (но не само) 
към него. И двете ваксини са включени в система 
от липидни наночастици, покрити с полиетилен 
гликол, чиято задача е да предпазят молекулата на 
РНК от разграждане и да я доставят там, където 
трябва. 
 Опитите за използване на иРНК молекули за 
терапевтични цели започват през 1991 г.  Резулта-
тите от първото клинично проучване фаза I/II с из-
ползване на иРНК молекула при пациенти с мела-
ном са публикувани още през 2008 г. [9]. Следват 
редица други клинични проучвания върху иРНК 
ваксини, включително насочени срещу различ-
ни инфекциозни агенти (срещу грип, бяс, ебола, 
вируса Зика) [10]. Технологията иРНК се прила-
га и при разработване на противоракови ваксини, 
които са изпитани в множество клинични проуч-
вания с обещаващи резултати за увеличаване на 
периода, в който не е наблюдавана прогресия на 
онкологичното заболяване. Учените виждат в тази 
технология и възможност за  терапевтичен подход. 
За тази цел  се създава иРНК молекула, кодираща 
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 3. Повечето ваксини срещу COVID-19 обаче 
се въвеждат в две дози – а между първата и втората 
има достатъчно време, за да се изгради имунен от-
говор и срещу вектора. В отговор на това предиз-
викателство фирмите – производители подхождат 
по различен начин. При руската ваксина „Спутник 
V“ за първата и втората доза се използват два раз-
лични човешки аденовируси (Ad5 и Ad26). Вакси-
ната на Johnson&Johnson/Jansen пък е еднодозова. 
В допълнение, с помощта на генетични манипу-
лации от вектора-носител се изрязват гени, чии-
то продукти са отговорни за предизвикването на 
имунен отговор. 
 Едно от големите предимства на РНК и век-
тор-базираните ваксини срещу COVID-19 е, че те 
предизвикват желания имунен отговор без помощ-
та на адювант, защото добавят допълнителна 
сложност към формулирането, изпитването и съх-
раняването на ваксините [11]. Друго предимство 
е, че веднъж създадени, аденовирусните вектори и 
платформата на РНК ваксината може да се използ-
ва в различни ваксини – заменя се само генетична-
та информация в тях (т.е. генът за интересуващия 
ни антиген). Това ще улесни актуализацията на 
ваксините срещу COVID-19, ако такава се наложи.
 Субединичните белтък базирани ваксини 
съдържат (фрагменти от) вирусни белтъци. По-
добно на инактивираните ваксини  обикновено 
също се прилагат с адюванти и изискват повече 
дози, за да се осигури продължителен имунен от-
говор.
 Вирусоподобните частици най-често пред-
ставляват обвивката на вируса, върху която (както 
е и при ваксината срещу COVID-19) са разположе-
ни белтъците, срещу които се образуват неутрали-
зиращите антитела. Главното предизвикателство 
пред този вид ваксини са затрудненията с произ-
водството им. 
 За създаването на разработената от компа-
нията Novavax ваксина (NVX-CoV2372) специа-
листите са въвели гена за S-белтъка в бакуловирус 
(вирус, който инфектира насекоми), с който след 
това са заразили клетки от насекоми (молци).  Ин-
фектираните клетки произвеждат многобройни 
копия на S-белтъка на SARS-CoV-2, които спон-
танно се съединяват. Оформят се наночастици, 
наподобяващи структурата на вируса, както и спо-
собността му да предизвика имунен отговор, но 
не и заболяване (на практика това са кухи струк-
тури, съдържащи само белтъка от повърхността 
на вируса). На този принцип са създадени и ня-
кои ваксини срещу грип и човешки папиломен 
вирус (HPV), които вече са лицензирани. Вакси-

гени за антитяло, което неутрализира съответния 
болестотворен агент. Голям брой предклинични и 
клинични проучвания са показали, че иРНК вак-
сините са безопасни и се понасят добре при живо-
тински модели и хора. 
 Казано накратко, много преди пандемията 
COVID-19 стана ясно, че иРНК ваксините имат 
огромен потенциал и предлагат редица предим-
ства пред конвенционалните ваксини (Таблица 2). 
Дадоха заявка, че ще бъдат в състояние да предло-
жат решение при нововъзникващи опустошител-
ни инфекциозни заболявания.  
 Вектор-базирани ваксини – използва се 
вирус-носител (при COVID-19 това са основно 
аденовируси), в който се въвежда генът, кодиращ 
интересуващия ни вирусен белтък (антиген). Ви-
русът-носител ще инфектира клетката и тя ще 
произведе съответния антиген. Вектор-базирани 
са ваксините срещу Ебола, които бяха одобрени 
от СЗО през ноември 2019 и декември 2020 г. Те 
съдържат вектори, създадени на основата на аде-
новирус тип 26 (Ad26) и вируса на везикуларния 
стоматит. От ваксините срещу COVID-19 такива 
са тези на Университета в Оксфорд – Astra Zeneca, 
Johnson & Johnson, както и руската ваксина „Спут-
ник V“. Те също носят информация за S-белтъка 
на SARS-CoV-2. 
 При избора на вирусни вектори учените се 
ръководят от редица съображения, включително:
 1. Преди всичко да не вредят! За да гаранти-
рат безопасността на ваксината, специалистите от 
Университета в Оксфорд и фирмата AstraZeneca се 
спряха на аденовирус при шимпанзе (ChAdVOx1), 
който не е патогенен за човека. Вирусните векто-
ри се подлагат на прецизна обработка, при която 
се изрязват техни собствени гени. Идеята е да не 
са в състояние да ни разболеят, да се намали/ели-
минира способността им да предизвикват имунен 
отговор към себе си и да се осигури място за въ-
веждане на ваксиналната ДНК. 
 2. Проблем е способността на вируса-носи-
тел да  предизвика насочен към себе си имунен от-
говор. Подобна реакция не е желателна, тъй като 
имунната ни система може да разпознае вируси-
те-носители още при първата среща и да не им 
позволи да осъществят мисията си. Аденовируси-
те са сред най-честите причинители на инфекции 
на дихателната система при хората и огромната 
част от нас притежават имунитет срещу тях. Още 
една причина създадената от Университета в Окс-
форд и AstraZeneca ваксина да съдържа аденови-
рус при шимпанзе, тъй като с него не сме се сре-
щали и нямаме имунитет.
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ната срещу COVID-19, разработена и тествана от 
Novavax, е в режим на текущ преглед от Европей-
ската агенция по лекарствата (EMA). Комитетът 
по лекарствата за приложение в хуманната меди-
цина (CHMP) на EMA преглежда данните от теку-
щи проучвания, веднага щом те станат достъпни, 
вместо да се изчаква, докато всички документи 
бъдат окончателно готови. 
 Защо ваксините срещу COVID-19 бяха 
създадени толкова бързо?

 Ето част от факторите, допринесли за бърза-
та поява на ваксините срещу COVID-19:
 - Самата технология на производство на 
РНК ваксините позволява те да бъдат разработени 
буквално за седмица, стига да знаем кой е вирус-
ният ген, който представлява интерес за нас. За 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Предимства Недостатъци
Атенюирани (Отслабени) живи ваксини (АЖВ)

Голям опит при създаването и използването им. Симулират ес-
тествената инфекция и предизвикват ефективен имунен отговор
(активират вродения и придобития имунен отговор, хуморалния 
и клетъчния имунен отговор).
Активират и т.нар. локален имунен отговор, т.е. този на входна-
та врата на вируса.

По-трудни за съхранение (изискват ниски температури).
Възможност (изключително ниска) да възвърнат болестотвор-
ността си.
Не са подходящи за хора с имунни дефицити или на имуно-
супресираща терапия.

Инактивирани (Убити) ваксини (ИВ)
Голям опит при създаването и използването им. По-стабилни и 
по-лесни за съхранение.

По-кратък имунен отговор – изискват по-високи дози и повече 
повторения (обикновено се прилагат с адюванти).

Субединични
Опит при създаването им;По-безопасни от АЖВ и ИВ. „По-кон-
центриран“ имунен отговор, т.е. насочен конкретно срещу 
структурите (антигените), които ни интересуват.

По-кратък имунен отговор (обикновено се прилагат с адюван-
ти).

Вектор-базирани ваксини (ВБВ)
Предизвикват Б- и Т-клетъчен имунен отговор. Стимулират и 
вродения имунен отговор.

Предизвикват антивекторен имунитет; получаването им включ-
ва размножаване на вируса в клетъчни култури.

РНК ваксини

Позволяват бързо производство в голям мащаб. По-евти-
ни. 
Стимулират вродения имунен отговор, както и придоби-
тия Б и Т клетъчен имунен отговор.
По-безопасни (не се работи с инфекциозен материал, не 
се очаква интеграция в генома. РНК молекулата е с кра-
тък полуживот и се разгражда по естествен път).
Производството им не включва размножаване на вируса в 
кокоши ембриони или клетъчни култури.

РНК молекулата е уязвима и с кратък полуживот (Може да се 
повлияе чрез различни модификации, а за доставянето им се из-
ползват системи от наночастици).

ДНК ваксини

Стимулират вродения имунен отговор, както и придоби-
тия Б и Т клетъчен имунен отговор.
Производството им не включва размножаване на вируса в 
кокоши ембриони или клетъчни култури.
Стабилни са.
Позволяват бързо производство в голям мащаб.
По-безопасни – избягва се работа с инфекциозни вирусни 
частици.

Потенциална възможност за интеграция в човешкия геном.

идентифицирането му ни помогнаха знанията вър-
ху SARS-CoV-1, чиято прилика със SARS-CoV-2 
възлиза на 82%. Бързината идва от това, че РНК 
ваксините съдържат само нуклеинова киселина, а 
не белтък или цели вирусни частици. Размножа-
ването на вируса (а за изработване на ваксина са 
нужни огромни количества вирус) става в кокоши 
ембриони или клетъчни култури и изисква много 
време. 
 - Едновременно провеждане на предкли-

нични и клинични проучвания или на две фази на 
клинични изпитвания.
 - Бързото и ефективно набиране на добро-
волци за клиничните проучвания.
 - Напредналите фази на клиничните изпит-
вания за  безопасност и ефикасност на ваксините 

Таблица 2. Преглед на основните видове ваксини
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бяха извършени едновременно с мащабнa подго-
товка за евентуално производство. Обикновено 
това се прави, когато клиничните проучвания вече 
са приключили. В случая на COVID-19 фармацев-
тичните компании направиха рискови инвести-
ции, благодарение на финансовата подкрепа на 
институциите и държавите. Идеята е, че ако съот-
ветната ваксина получи разрешение за употреба, 
нейното производство може веднага да започне.
 - Натрупаният до момента опит при създа-
ване на ваксини от различен тип и срещу различни 
инфекциозни агенти, включително срещу SARS-
CoV-1 и MERS-CoV.
 - Мобилизирането на огромен научен и фи-
нансов ресурс.
 - Напредъкът в развитието на биомедицин-
ските науки през последните години, както и про-
фесионализмът и всеотдайността на учените от 
целия свят. 

 Нежелани реакции
 В клиничните проучвания на ваксините 
срещу COVID-19 бяха включени десетки хиляди 
доброволци, което далеч надхвърля броя на учас-
тниците в изпитванията на познатите ни от годи-
ни ваксини. Колкото и дълго да продължат тези 
проучвания обаче, няма как да разкрият събития, 
случващи се по-рядко от 1 на 3000 или 1 на 5000 
души. Най-честите странични ефекти са зачервя-
ване и болка на мястото на инжектирането, поду-
ване на подмишничните лимфни възли от същата 
страна, повишена температура, главоболие, умо-
ра, болки в мускулите и ставите. С увеличаване на 
възрастта (над 55 – 60 години) те се наблюдават 
по-рядко и са по-слабо изразени. Представлява-
щите интерес редки събития, за които разбрахме, 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Производител
(наименование на ваксината)

Тип ваксина
(Как се прилага)

Условия на съхранение Къде се прилага

Pfizer-BioNTech
(Comirnaty,
tozinameran, 
BNT162b2)

иРНК
(2 дози, интервал от 3 седми-
ци, i.m.)

-75о С;
 2 – 8оС oт 5 до 31 дни

Разрешена в ЕС, САЩ и дру-
ги държави при хора на и над 
12 г., напълно одобрена от 
FDA в САЩ при хора на и над 
16 г

Moderna
(Spikevax,
mRNA-1273)

иРНК
(2 дози, интервал от 4 седми-
ци, i.m.)

6 месеца при -20оС; 30 дни при 
2 – 8оС

Разрешена в Швейцария, 
САЩ, Великобритания, ЕС и 
др. държави при хора на и над 
18 г.

Университет в Оксфорд – 
AstraZeneca
(Vaxzevria, 
AZD1222, в Индия - Covishield)

Вектор-базирана
(Аденовирус при шимпанзе 
ChAdOx1)
2 дози през 8  –  12 седмици, 
интрамускулно

Поне 6 месеца при 2 – 8оС Разрешена за употреба във Ве-
ликобритания, Канада, ЕС и 
др. държави при хора на и над 
18 години

Johnson & Johnson
(Ad26.COV.S)

Вектор-базирана,
Човешки Ad26
Една доза, интрамускулно

До 2 години при – 20оС, 
3 месеца при 2 – 8оС

Разрешена за употреба в САЩ, 
ЕС и други държави при хора 
на и над 18 години

Таблица 3. Кратка информация за разрешените у нас ваксини срещу COVID-19 

са:
 - алергии към съставки на ваксината (чес-
тота няколко случая на един милион ваксинирани) 
– наличието на такава алергия е единственото по-
сочено противопоказание за поставяне на съответ-
ната ваксина [12];
 - проблеми с кръвосъсирването (няколко 
случая на 1 милион дози) при съдържащите аде-
новирусни вектори ваксини – предимно при жени 
под 60 години до две седмици (от 5 до 16 дена) 
след първата доза на ваксината на AstraZeneca и до 
3 седмици при тази на Johnson&Johnson/Janssen;
 - миокардити и перикардити при иРНК 
ваксините на Pfizer/BioNTech и Moderna.  По дан-
ни на ЕМА и СЗО  те се наблюдават предимно при 
мъже, а честотата им е по-висока при тези под 
30 години. Симптомите обикновено се развиват 
в рамките на няколко дни (до 14) след получава-
не на втората доза на ваксината. Най-голямото 

проучване върху безопасността на ваксината на 
Pfizer/BioNTech, обхванало почти два милиона 
души в Израел, показа, че най-сериозната реакция 
при тази ваксина е миокардитът – съобщено е за 
2,7 (от 1 до 5) случая на миокардит  на 100 000 
дози ваксини. В същото време са регистирани по 
11 случая на миокардит на 100 000 неваксинира-
ни, които са се заразили със SARS-CoV-2 [13].
 При неваксинираните и инфектирани с ви-
руса хора са регистрирани също перикардити, 
сърдечни аритмии, инфаркти, инсулти, белод-
робна емболия, дълбока венозна тромбоза, остро 
бъбречно увреждане и др. Нежеланите странични 
реакции на двете групи ваксини – РНК ваксините 
и съдържащите аденовирусни вектори, не се при-
покриват. 
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ABOUT THE CORONAVIRUS, COVID-19 AND VACCINES
Radostina Alexandrova

         
Abstract: The article summarizes current data on coronaviruses, SARS-CoV-2 and COVID-19. Information on 
different types of vaccines with their advantages and disadvantages as well as their side effects are presented.
Key words: Coronaviruses, SARS-CoV-2, COVID-19, Vaccines, Side effects / Adverse reactions.

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

 На 23 август 2021 г. произведената от Pfizer/
BioNTech ваксина Comirnaty стана първата вакси-
на срещу COVID-19, напълно одобрена за прило-
жение при хора на и над 16 години от Админи-
страцията за контрол върху храни и лекарства в 
САЩ (FDA). С това тя стана пълноправен член на 
семейството на ваксините, които от години позна-
ваме и използваме (Таблица 3). 
 Естествена инфекция или ваксина
 При естествена инфекция вирусът се раз-
множава в организма, произвеждайки милиарди 
копия за броени часовe, по-дълго време  е в кон-
такт с имунната ни система, а изграденият иму-
нен отговор е насочен не само срещу S-белтъка на 
повърхността на вируса (както е при ваксините), 
но и срещу други вирусни структури. Голямото 
предимство на ваксините е в това, че ще ни оси-
гурят защита без риск от боледуване. И още нещо 
– вирусите произвеждат и притежават фактори, 
които им помагат да потискат имунната ни систе-
ма, SARS-CoV-2 не прави изключение. Тези фак-
тори липсват във ваксината и имунната ни система 
може да даде най-доброто от себе си при изграж-
дането на имунитет. 
 Анализ на CDC показа, че хората, които не 
са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2, са били 
в 10 пъти по-висок риск да се разболеят и в 11 
пъти по-висок риск да загубят живота си поради 
COVID-19 през пролетта и лятото на 2021 г. На 
13.09.2021 г. BBC съобщи, че от над 51 000 смърт-
ни случая от COVID-19 в Англия между януари 
и юли 2021 г., само 256 (0,5%) са настъпили при 
напълно ваксинирани хора. При това, последните 
са били с много висок риск от тежко протичане на 
заболяването.

 Благодарност: Проучването е осъществено 
с финансовата подкрепа на фонд „Научни изслед-
вания“ при МОН, договор № КП-06-КОСТ/16 от 
16.12.2020 г.
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 Абеловата награда по математика започва да 
се присъжда от 2003 г., като номинациите се раз-
глеждат от авторитетно 5-членно международно 
жури, препоръчано от Международния матема-
тически съюз и Европейското математическо об-
щество. Тя допълва Нобеловите награди, тъй като 
Нобелова награда по математика не се присъжда. 
Паричният размер на Абеловата награда е 6 мили-
она норвежки крони. Наред с Фийлдсовия медал, 
Абеловата награда е сред най-значимите отличия 
по математика. Наградата се обявява и се връчва 
от Норвежката академия на науките. Церемонията 
се провежда в атриума на Университета в Осло на 
мястото, където от 1947 до 1989 г. е била връчвана 
Нобеловата награда за мир. Аналогът на Абелова-
та награда, но за хуманитарни науки, е Холберго-
вата награда.
 През март 2021 г. Норвежката академия на 
науките присъди Абеловите награди за тази годи-
на на Ласло Ловас от Университет в Будапеща  и 
Ави Вигдерсон от Института за водещи изследва-
ния в Принстън за техните приноси в теоретич-
ната компютърна наука и дискретна математика, 
и за тяхната водеща роля във формирането им в 
централни области на модерната математика. 
 Теоретичната компютърна наука изучава 
както силата, така и ограниченията на изчисле-
нията. Нейните корени могат да се открият в пи-
онерните работи на Курт Гьодел, Алонсо Чърс, 
Алан Тюринг и Джон фон Нойман, които водят до 

разработването на реални физически компютри. 
Теоретичната компютърна наука съдържа две до-
пълнителни дисциплини:
 - Разработване на алгоритми, водещи до 
ефективни методи за множество изчислителни за-
дачи.
 - Изчислителна сложност, която показва на-
следените ограничения върху ефективността на 
алгоритмите.
 Теоретичната компютърна наука е в основа-
та и на криптографията.
 Силно влияние върху работите на Ловас и 
Вигдерсон оказват полиномиално-времевите ал-
горитми, въведени през 1960 г. от Алан Кобхам, 
Джак Едмъндс и др., както и известната P≠NP 
хипотеза на Стефен Кук, Леонид Левин и Ричард 
Карп. 
 Дискретните структури като графи, низове, 
пермутации са централни за теорията на компю-
търната наука и естествено за дискретната мате-
матика. Приложенията, концепциите и техниките 
от тази теория са мотивирали нови предизвика-
телства, отворени са нови насоки в изследвания-
та и са решени важни нерешени задачи в чиста-
та и приложната математика. Ласло Ловас и Ави 
Вигдерсон са били водещи сили в тези разработки 
през последните десетилетия. 
 Ласло Ловас (Фотос 1) е роден през 1948 г. 
в Будапеща. Той е част от така наречената златна 
генерация млади унгарски математици, обучавани 

АБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА 2021 Г. 
Проф. д.м.н. Анжела Славова,

Институт по математика и информатика – 
Българска академия на науките

Фотос 1. Ласло Ловас  Фотос 2.  Ави Вигдерсон
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в уникална математическа школа. Ловас е бил в 
първата експериментална група, в която надаре-
ни ученици от гимназията в Будапеща са били 
обучавани по специални математически дисци-
плини. Той е печелил златни медали на Между-
народните математически олимпиади през 1964, 
1965 и 1966 г. Също така Ловас печели награда и 
в унгарско телевизионно шоу, в което учениците 
са били поставени в стъклени клетки и е трябва-
ло да решават математически задачи. Безспорно 
най-силно отражение в неговите младежки годи-
ни има срещата с математика Пол Ердьош. Имен-
но това вдъхновява Ловас да работи в областта на 
„комбинаториката – унгарски стил“. Влиянието 
на Ердьош е било и върху стила на Ловас да прави 
математика открито и в сътрудничество. Той за-
щитава дисертация на 22 години през 1970 г. През 
70-те  и 80-те години Ловас е работил в Унгария, 
като през 1978 г. оглавява Катедрата по геометрия 
в Университета Йозеф Атила в Сегед, а през 1982 
г. оглавява Катедрата по компютърни науки в Уни-
верситета Етвош Лоранд. През 1993 г. Ловас става 
професор в Университета Йейл по компютърни 
науки и математика. През 1999 г. той напуска ака-
демичния живот и става главен научен сътрудник 
в Майкрософт, но през 2006 г. отново се завръща в 
Университета Етвош Лоранд, където работи и до-
сега. Ловас е получил много престижни награди 
като Волфовата награда през 1999 г., Кнутова на-
града през същата година, Гьоделова награда през 
2001 г. и Киото награда през 2010 г. 
 Ловас е бил президент на Международния 
математически съюз от 2007 – 2010 г. и на Унгар-
ската академия на науките от 2014 – 2020 г.
 Основните работи на Ловас едновременно 
в комбинаториката и дизайна на алгоритми са в 
изследването на статистически методи. Една ос-
новна негова разработка е локалната лема на Ло-
вас, която се използва както във вероятностната 
комбинаторика, така и в установяването на съ-
ществуване на случайни обекти. Заедно с Арйен 
Ленстра и Хендрик Ленстра, Ласло Ловас разра-
ботва LLL (Lenstra, Lenstra, Lovász) алгоритъм 
за редуциране на решетка. Ако е дадена високо-
размерна целочислена решетка (или грид), този 
алгоритъм намира почти перпендикулярна основа 
за нея. LLL алгоритъмът се използва за дизайн и 
гаранция на сигурността на нови криптосистеми, 
основаващи се на решетки, които могат да усто-
ят на атаките даже и на квантови компютри. Този 
алгоритъм става фаворит сред криптоаналистите. 
LLL е само един от многото приноси на Ловас. 
Той става основа за недоказването на хипотезата 

на Мертенс. Тя е била постулирана в едно писмо 
на Томас Стийлтес до Чарлз Ермит през 1885 г., 
а след това от Франц Мертенс през 1897 г. Хи-
потезата е за функцията на Мьобиус – μ(n). Тази 
хипотеза е много силен резултат и ако се докаже, 
че е вярна, това би допринесло за решаването на 
хипотезата на Риман. 
 Заедно с Мартин Грьотшел и Лекс Шрий-
вър Ловас показва как ефективно да се решат ня-
кои полудефинирани програми, което довежда до 
революция в дизайна на алгоритмите. Той има 
приноси и в теорията на случайни пътеки с при-
ложения в Евклидовите изопериметрични задачи 
и апроксимира обема на изчисленията за високо- 
размерни тела.
 Ави Вигдерсон (Фотос 2) е роден в Хайфа, 
Израел, през 1956 г. Той завършва компютърни 
науки в Университета Технион през 1980 г. През 
1983 г. защитава дисертация в Университета в 
Принстън, но са връща в Израел и заема позиция-
та на професор в Университета Хебрю в Ерусалим 
през 1991 г. През 1999 г. Вигдерсон става профе-
сор в Института за водещи изследвания в Прин-
стън, където работи и до момента. През 1994 г. на 
Международния математически конгрес в Израел 
той печели наградата Ролф Невалина в областта 
на компютърните науки. Сред многото други на-
гради е Гьоделовата награда през 2009 г. и Кнуто-
вата награда през 2019 г.
 Ави Вигдерсон има силни приноси във всич-
ки аспекти на изчислителната сложност, по-спе-
циално ролята на случайността в изчисленията. 
Случайният алгоритъм е една от възловите точки 
за изчисляване на решение, което е коректно с ви-
сока вероятност. Заедно със съавтори формулира 
изчислителна хипотеза в духа на P≠NP, която е 
P=BPP. Вигдерсон е съавтор на повече от 100 уче-
ни и е обучавал по тези въпроси голям брой млади 
теоретици по изчислителна сложност.
 Едно от най-важните днешни приложения е 
криптографията, която се използва за сигурност 
на информацията в интернет, на кредитни карти 
и техните пароли. Учените, които се занимават 
с дизайн на криптосистеми, трябва да са сигур-
ни, че въпросът за декодиране на техните систе-
ми е NP задача, която ще доведе до постижения 
в компютърната наука за милиони години напред. 
Ще дам един пример: Когато посещавате вашата 
банка, е важна идентификацията. Банката трябва 
да е сигурна, че това сте вие, независимо дали я 
посещавате персонално или електронно. Когато 
представите на банката своя персонален код, тя 
трябва да може да потвърди, че вие сте истинският 
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собственик на сметката. Но от гледна точка на си-
гурността банката не иска да пази вашия персона-
лен код. Въпросът е може ли банката да потвърди 
код, който не знае? Отговорът е да, за което се из-
ползва така нареченото доказателство нулево зна-
ние (zero-knowledge proof).  Тези доказателства са 
били получени през 1980 г. от няколко учени, сред 
които е и Ави Вигдерсон. Той разработва теорията 
по-нататък, създавайки система от доказателства с 
нулево значение за задачата за оцветяване на граф 
с три цвята. Това е изключително важно, тъй като 
съществуването на това доказателство гарантира 
съществуване на подобни доказателства за всяка 

задача от същата сложност.
 Благодарение на водещата роля на двамата 
Абелови лауреати за 2021 г. теоретичната ком-
пютърна наука намира своето място в модерната 
математика. Вероятностният подход се явява ус-
пешна част от математическата вселена, даваща 
ни ползотворни техники и стратегии. Извън всяко 
съмнение той разширява нашите математически 
знания.

 Да пожелаем на двамата Абелови лауреати 
нови творчески успехи в математиката!

ABEL PRIZE FOR 2021
Angela Slavova

Abstract: In March 2021 the Norwegian Academy of Science and Letters awarded the Abel Prize for 2021 to Prof. 
Lásló Lavász of Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary and Prof. Avi Wigderson of Institute for Advanced 
Study, Princeton, USA „for their foundational contributions to theoretical computer science and discrete mathe-
matics, and their leading role in shaping them into central fields of modern mathematics“. They have been leading 
forces in these developments over the last decades. Their work interfaces in many ways, and, in particular, they have 
both made fundamental contributions to understanding randomness in computation and in exploring the boundaries 
of efficient computation.
Key words: foundational contributions, discrete mathematics, theoretical computer science 

Уважаеми колеги,

 Ръководството на Института по биофизика 
и биомедицинско инженерство – БАН има удо-
волствието да Ви покани на Трета младежка 
научна сесия „Биомедицина и качество на жи-
вот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат 
на 2-3 декември 2021 г. в Заседателната зала на 
бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.

 Форумът е отворен за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, желаещи 
да представят своите научни и научноприложни изследвания и разработки в следните тематики:

 • Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
 • Молекулна и клетъчна биофизика
 • Биологични мембрани и биомакромолекули
 • Възбудими структури и двигателна дейност
 • Биомедицинско инженерство
 • Биоинформатика

 За повече информация, моля вижте електронната страница на конференцията  https://www.bmql.
org/.

 Ръководството на ИБФБМИ – БАН
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ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ1

Живелина Павлова,
магистър „Дигитална икономика“,

Университет за национално и световно стопанство

1 Статията е част от дипломна работа „Кръговата икономика в България – състояние и перспективи за разви-
тие“, защитена през м. юни 2021 г. в катедра „Политическа икономия“ на УНСС с научен ръководител проф. 
д.ик.н. Росица Чобанова.

 Въведение
 Зелената сделка отразява политиката на Ев-
ропейския съюз за решаване на актуалния проблем 
с климатичната криза. Изясняването на позицията 
на България е от съществено значение за бъдещо-
то икономическо развитие на страната. Статията е 
опит за идентифицирането на позицията и опреде-
ляне на националния интерес на България в кон-
текста на постигането на целите на ЕС за въгле-
родна неутралност до 2050 г.
 Стремежът да се постигнат нулеви въглерод-
ни емисии е новото предизвикателство пред днеш-
ните общества в опит да се преодолеят натрупани-
те проблеми през последния половин век, свързани 
с климатичната криза, заплахите от бъдещи еколо-
гични и климатични катастрофи и предотвратява-
не на социалните напрежения, възникнали с урба-
низацията. Глобализацията на икономиките и все 
по-трудният достъп до чисти природни ресурси – 
вода, земя и въздух, са жизненоважни проблеми, 
които изискват решителни действия [1]. Преос-
мислянето на начина на производство, потребле-
ние, използване на природните ресурси и упра-
влението на отпадъците е предложеното решение 
за справяне с тези огромни предизвикателства. 
Зелената сделка и кръговата икономика като един 
от инструментите ѝ за постигане на основната цел 
да „затвори веригата“ на ресурсите представлява 
нова икономическа парадигма, която интензивно 
и последователно променя принципите и целите 
на икономическото развитие – от стремеж към 
максимизиране на печалбите към устойчиво упра-
вление на ресурсите и опазване на околната среда. 
Разделянето на взаимовръзката между растежа на 
икономиката и потреблението на ресурсите ще до-
веде до нови форми на генериране на блага чрез 
развиване на иновативни технологии и модели и 
приложени чрез инструментите  на високите ди-
гитални технологии [2]. Промените в потреби-
телското поведение – пестене на ресурсите като 
енергия и вода, разумни покупки, разделно съби-
ране на отпадъците, повторна употреба на продук-

тите, обновяване вместо изхвърляне, споделяне, 
даване под наем [5] и др. ще бъде важен фактор за 
по-бързото преминаване през интензивния пери-
од на преход. Европейският съюз полага активни 
усилия да бъде в предните редици при въвеждане-
то на принципите на кръговата икономика, което 
показва амбициите му да стане световен лидер в 
новата икономическа надпревара. Прилагането на 
принципите на кръговата икономика [4] е жизне-
новажно не само за България, но и за целия свят. 
 Във връзка с това тук си поставяме за цел 
да дефинираме политиката на ЕС за решаване на 
тези проблеми и средствата, които предвижда за 
това; да идентифицираме националната позиция 
на България и да аргументираме необходимостта 
от пренареждането на приоритетите при форми-
рането на тази позиция. Друга цел е да разгледаме 
състоянието на проблема в ЕС и в България и да 
очертаем перспективите за следващото десетиле-
тие, които са заложени в официалните документи.
 Зелената сделка – приоритет на ЕС 
 В края на 2019 г. Европейската комисия 
оформи направлението за постигане на целите за 
преодоляване на последствията от климатични-
те изменения чрез приемането на документа Ев-
ропейски зелен пакт (нар. още Европейска зеле-
на сделка) [6]. Той съдържа следните най-важни 
цели, взаимообвързани и с Целите за устойчиво 
развитие (ЦУР) на Организацията на обединените 
нации (ООН): до 2050 г. да няма нетни емисии на 
парникови газове; икономическият растеж да не 
зависи от използването на ресурси; никой човек 
или регион да не са пренебрегнати. Намаляване на 
рисковете от въздействието на климатичните про-
мени е жизненоважна задача, тъй като те застраша-
ват начина на живот, здравето и благосъстоянието 
на човечеството. Пред днешните правителства и 
международната общност стои огромното предиз-
викателство да намери и приложи чрез активни 
и решителни действия най-добрите и ефективни 
решения, за да се  постигне целта – да се задържи 
повишаването на температурите до под 2°С и да 
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се полагат допълнителни усилия за ограничаване-
то им до 1,5°С до 2050 г., за да се предотвратят 
бъдещи заплахи за живота и благосъстоянието на 
хората. 
 В рамките на този пакт е включена и кон-
цепцията за прехода към кръгова икономика. 
Възникването на идеята за кръгова икономика се 
свързва с възможните пътища за решаване на про-
блема за климатичните промени, който се превръ-
ща в глобална заплаха за човешката цивилизация. 
В контекста на тази извънредна и предизвикател-
на обстановка се търсят активно решения и воде-
ща концепция в настоящия момент е преминаване 
към кръгова икономика [7], която да допринесе за 
смекчаване на глобалното затопляне и неговите 
последици за човечеството, като същевременно да 
ускори икономическия растеж, да запази и да уве-
личи благосъстоянието на хората. Според иконо-
мическата обосновка на тази концепция до 2030 г. 
прилагането на принципите на кръговата иконо-
мика има потенциала да увеличи с 0,5% брутния 
вътрешен продукт на съюза и да създаде 700 000 
нови работни места [3], доста от които в малките 
и средните предприятия (МСП) [6]. Европейски-
ят съюз определя прехода към кръгова икономика 
като основен приоритет в следващите десетиле-
тия, който трябва да бъде ускорен още повече в 
контекста на пандемията COVID19 чрез подходя-
щи финансови и регулаторни инструменти, като 
аргументът е, освен климатичните промени, че 
това е новата световна икономическа надпревара, 
в която Европа желае да бъде лидер. Зависимост-
та от внос на ресурси от трети страни, особено от 
критично важни суровини, мотивира ръководите-
лите на съюза да си поставят още по-амбициозни 
цели. 
 Европейският съюз разчита на Европейския 
зелен пакт и за възстановяването от пандемията 
от COVID-19. 1/3 от инвестициите в размер на 
1,8 трилиона евро по Плана за възстановяване 
NextGenerationEU и седемгодишният бюджет на 
ЕС (2021 – 2027) г. ще се използват за финансиране 
на Европейския зелен пакт. В Европейския зелен 
пакт се подчертава, че ще се насърчава инвестира-
не [8] в екологосъобразни технологии в подкрепа 
на иновациите в промишлеността, във въвеждане 
на по-чисти, по-евтини и по-здравословни фор-
ми на частен и обществен транспорт, в декарбо-
низация на енергийния сектор, в подобряване на 
енергийната ефективност на сградите, в работа с 
международни партньори за подобряване на еко-
логичните стандарти в световен мащаб. Бюджетът 
е определен на 1 трилион евро за 10 години, като 

100 млрд. от него са предвидени за Механизма за 
справедлив преход [19] за оказване на подкрепа на 
регионите (сред които и България), работниците 
и секторите, които ще бъдат най-тежко засегнати 
от прехода към кръгова и въглеродно неутрална 
икономика. Тези сектори са: енергетика, която е 
източник на 75% от емисиите на парникови газове 
в ЕС. Там ще се приложат политики за постигане 
на декарбонизация на енергийния сектор. Другият 
сектор е сгради – 40% от потреблението на енер-
гия се дължи на тях. Чрез саниране на сградния 
фонд ще се намалят разходите на потребителите 
и ще се повиши енергийната ефективност. Про-
мишлеността е третият сектор, където се ползват 
само 12% рециклирани суровини. Подпомагането 
на промишлеността с цел иновации може да пре-
върне ЕС в световен лидер на зелената икономи-
ка. Четвъртият сектор е транспорт, който генерира 
25% от емисиите на парникови газове. Ще се въве-
дат нови, по-евтини и по-здравословни форми на 
частен и обществен транспорт. През март 2020 г. 
Европейската комисия предложи [9] на Европей-
ския парламент Европейски законодателен акт за 
климата [10], при приемането на който новата цел 
на ЕС за намаляване на емисиите на парникови га-
зове до 2030 г. с поне 55% спрямо равнищата от 
1990 г. и въглеродната неутралност до 2050 г. ще 
се превърне в правно обвързваща за всички страни 
от съюза. През април 2021 г. Европейският парла-
мент и Европейският съвет постигнаха предвари-
телно споразумение относно законодателния акт 
за климата. Понастоящем законодателното досие 
се подготвя за официално приемане. Основните 
задачи са постигане на значително намаление на 
енергийната интензивност на икономиката, подо-
бряване на енергийната ефективност на предпри-
ятията и домакинствата, нарастване на дела на 
енергията от възобновяеми енергийни източници. 
Планира се преминаване към енергетика с ниски 
нива на вредни емисии, производство на зелен во-
дород, по-добро енергийно управление на мощно-
стите. 
 Постиженията на ЕС до 2019 г.
 В Европейския съюз парниковите газови 
емисии от всички сектори намаляват с 28,3% меж-
ду 1990 и 2019 г. (Фигура 1), като с това надхвър-
ля целта от 20% намаление до 2020 г. До 2030 г. 
прогнозата, която се основава на настоящите и 
планирани мерки, ще доведе до 36% намаление, 
което е доста по-малко от амбициите от 55% до 
2030 г. и нулеви емисии до 2050 г. Ще са необходи-
ми със сигурност още по-големи усилия, за да се 
постигнат тези цели.  Новата цел – 55% до 2030 г., 
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се налага, тъй като въз основа на прогнозите се 
установява, че темповете на намаляване на еми-
сиите в Съюза се забавят и ако не се завиши целта 
до 2030 г., то в периода до 2050 г. тези процеси ще 
трябва да се ускорят повече от три пъти [11]. 

Фигура 1. Парникови емисии в ЕС в еквивалент на 
милиони тонове въглероден диоксид.
Източник:  Евростат 

 Парниковите емисии (Таблица 1) в Европей-
ския съюз са намалели с 28,3% от 1990 до 2019 г., 
като прогресивно намалява и взаимната обвърза-
ност с брутния вътрешен продукт, който се е уве-
личил за същия период с 64%. Намалените емисии 

са най-вече заради секторите индустриално про-
изводство, строителство, производство на елек-
тричество и топлинна енергия, производство на 
метали и стомана и на домакинствата. Постига-
нето на нулеви емисии към 2050 г., каквито са 
амбициите на ЕС днес, ще наложи намаляване 
на емисиите със средно по 131 млн. т на година, 
което е 3,5 пъти повече от темповете през изми-
налите 29 години. След излизането на Велико-
британия през 2020 г. четири държави членки 
– Германия, Франция, Италия и Полша, остават 
най-големите замърсители с парникови газове в 
ЕС, като съставляват 57% от общите емисии на 
общността. България  намалява за същия период 

с 44% парниковите си емисии. В реално израже-
ние парниковите емисии на страната ни генерират 

Таблица 1. Парникови газове в страните членки 1990 – 2019 г. в еквивалент на млн. т въглероден двуокис 
(без агросектора). Източник: Европейска агенция по околна среда [12]

2 Изчислено по данни на Европейска агенция по околна среда (Таблица 1). От колоната за общите въглерод-
ни емисии към 2019 г. е взета общата стойност на емисиите (4059,2 млн. т). Процентът на обема им от 56,0 т 
за България е 1,551% (56/3610=1,551%). Ако се направи изчисление  с изключени  данни за Великобритания 
за 2019 г., която излезе от ЕС на 31.01.2020 г., делът въглеродни емисии на България спада до 1,4% (1,379%).
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дял от едва 1,5%2 от всички емисии на Съюза към 
2019 г. 
 В ЕС има широко развита и ясно определе-
на визия за целите на развитието към климатич-
но неутрална и кръгова икономика и дигиталните 
технологии за постигането им. Особен акцент се 
поставя на решаване на въпроса със зависимостта 
от вноса и ограничаване на износа на важни реци-
клируеми суровини. Прилагането на инструменти 
за дигитализация ускоряват процесите. Европей-
ският съюз предприема след 2015 г. решително и 
активно действие на курс към нов път на иконо-
мическо развитие, като възприема като водеща но-
вата парадигма кръговата икономика. Въведеният 
пакет от стратегически мерки и промените в нор-
мативната база, свързани със Зелената сделка и 
кръговата икономика, които поставят новите цели 
през страните членки – контрол върху парникови-
те емисии, кръговост в управление на отпадъците, 
дигитализация, иновативност и др., се измерват с 
нови показатели чрез специфична Мониторингова 
рамка за кръговата икономика [13]. Европейският 
съюз е амбициран да инвестира по-бързо и още 
повече в дейностите, свързани с кръговостта на 
икономиката и в „затваряне на веригата“ на ресур-
си и енергия, за да постигне важно конкурентно 
предимство пред останалите мощни икономиче-
ски лидери като САЩ и Китай.
 Позицията на България
 България прилага след 2007 г. хармонизация 
на законодателството си с Директивите на ЕС и се 
ангажира с обвързващи цели в областта на опазва-
нето на околната среда и преход към кръгова ико-
номика. България като член на Европейския съюз 
трябва да гарантира спазването на текущите си 
ангажименти по законодателството на ЕС, свър-
зани с управлението на отпадъците, енергийната  
ефективност, контрола върху замърсяването и да 
постигне успех в прехода към кръгова икономи-

ка, като се възползва от ресурсната ефективност и 
опазването на околната среда и това се превърне 
в двигател на растеж, инвестиции и износ. Транс-
понирането на общите европейски цели в норма-
тивната база и политиките на България водят до 
периодично приемане на стратегически докумен-
ти. Последният такъв документ, в който са зало-
жени и цели, свързани с прехода към кръгова ико-
номика, е „Стратегията за развитие на България 
2020“ [14], в която са определени показателите 
на  националните цели. В областта на кръговата 
икономика Националният статистически инсти-
тут следи данните за изпълнението по показатели, 
определени в Националната програма за реформи 
[15], като публикува регулярна статистическа ин-
формация по индикаторите „емисии на парникови 
газове“, дял на възобновяемата енергия в брутното 
крайно потребление на енергия, първично енер-
гийно потребление и крайно енергийно потребле-
ние. Друг нормативен документ е Националният 
план за управление на отпадъците 2014 – 2020 
[16] , в който се определят целите за отпадъците 
до 2020 г., които са достигане на 55% рециклира-
не на общо опаковки, 50% на биоотпадъците, 80% 
от електронните отпадъци и 70% от строителните. 
Според доклада за изпълнение на целите по Тре-
тия Национален план за действие по изменение на 
климата за периода 2013 – 2020 г. за периода 2014 
– 2018 г. са спестени 6167  GW/h енергия, което 
представлява изпълнение на 74,1% от национал-
ната цел [17]. България е постигнала своите цели 
за 20% намаляване на парниковите емисии (44%) 
и 20% дял на енергия от възобновяеми енергийни 
източници (21,6%) (Фигури 2 и 3). По тези показа-
тели се наблюдава тенденция за намаляване, но по 
отношение на енергийната ефективност, нацио-
налната цел от повишаване с 25% не е постигната 
до края на 2019 г., когато достига 18,2%. 

Фигура 2. Емисии на парникови газове. Източник: НСИ
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 Според Мониторинговата рамка на ЕС за 
кръговата икономика по показателя „Производство 
и потребление“ (Таблица 2) България генерира 
значително по-малко общински отпадък на глава 
от населението от средноевропейските нива 
през 2018 г., като бележи спад в сравнение с 
предишната година с 6,5%. Обаче българската 
икономика генерира 7 пъти повече отпадъци, 
за да произведе единица брутен вътрешен 
продукт (БВП), което е индикатор за много 
ниска ресурсна ефективност.
 Показателят „Вторични суровини“ (Таблица 
3) дава информация, че в България едва 4,3% от 
материалите се използват кръгово. В голямата си 
част се депонират и изгарят, но по-правилното 
им управление е възможност за повишаване 
на ресурсната и енергийната ефективност на 
икономиката ни. България е нетен износител на 
рециклируеми суровини, като износът е 4 пъти 
повече от вноса, което е индикатор, че ценни 

ресурси напускат икономиката и е необходимо 
да се положат усилия за задържането и 
оползотворяването им.
 При преглед на целите и тяхното постигане 
може да се обобщи, че България има поставени 
цели и политика за достигането им. По определени 
показатели като намаляване на парниковите 
емисии, намаляване на депонирането на отпадъци 

Фигура 3. Дял на възобновяемата енергия в брутно-
то крайно потребление на енергия – %. Източник: 
НСИ

Таблица 2. Индикатор за кръгова икономика 
„Производство и потребление“. 
Източник: Евростат

и увеличаване на приноса на възобновяеми 
енергийни източници към енергийната система 
страната постига своите цели. Но същевременно 
направеният анализ на различните стратегически 
документи в национален мащаб показва, че 
липсва достатъчна субординация между целите 
на отделните стратегии. Това има негативно 
въздействие върху дефинирането на достатъчно 
ясни мерки, които по-ефективно ще повлияят за 
развитието на икономиката. Например България 
има само 1,5% (към 2019 г.)3 дял към парниковите 
емисии в ЕС и  няма особен принос за въглеродния 
отпечатък на ЕС. Ефективното оползотворяване 
на ресурсите може да бъде по-приоритетната 
цел, чрез постигането на която да се увеличи 
икономическият растеж.
 На Фигура 4 е показан потокът на ма-
териалите, които преминават през икономиката на  

България. Те показват движението им, като 
част от тях  евентуално се връщат обратно 
в околната среда или се влагат повторно 
в икономическите процеси.  Прави 
впечатление, че едва 10% от вложените 
материали остават като материален запас в 
икономиката, а 90% отиват за обработване 
като отпадък. За сравнение в ЕС едва 36% 
от вложените материали се изхвърлят 

Производство и потребление ЕС-27 страни членки България
Общински отпадъци на глава 
от населението в кг

502 407 (2018 г.)

Отпадъци (без минералните) в 
кг за единица брутен вътрешен 
продукт 1000 евро

66 473

Вътрешно потребление на ма-
териали, което остава като от-
падък в %

12,7 15,2
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като отпадък за по-нататъшно управление и 
рециклиране. Това показва отново сериозните 
предизвикателствата, които има националната ни 
икономика и доста дългия път, който трябва да 
се извърви, за да се постигане по-добра ресурсна 
ефективност.
 Националните цели на България до 
2030 г.
 Перспективите за развитие според На-
ционалните цели до 2030 г. в областта на кръговата 
икономика са приети от Министерски съвет 
на 20.01.2020 г. Това е  документът, който дава 
насока за визията и общите цели на политиките 
за развитие във всички сектори на държавното 
управление [18]. България постига към 2019 г. 
близо до средното ниво в ЕС целева стойност на 
вредните емисии на глава от населението, като 
целта сега е намаление от около 9% за следващите 
10 години. Това, което ще бъде предизвикателство 
за енергетиката и икономиката ни, е намаляването 

с 44% на емисиите, които се отделят за единица 
БВП. Нашата икономика произвежда в момента 

почти 2 пъти повече вредни емисии за 
единица БВП от средните нива в ЕС. Прави 
впечатление от планираните показатели, че 
дори и да постигнем целта, след 10 години 
интензивността на парниковите емисии ще 
бъде с над 17% над средните нива в ЕС в 
момента (Таблица 4).
 Едни от най-големите замърсители с 
парникови емисии, които са научно 

установени, са електроцентралите, работещи с 
въглища. В енергийния микс ТЕЦ държи  почти 
40% дял. Преходът към зелени технологии на 
производство на електроенергия в България е 
огромно предизвикателство – технологично, 
финансово, социално, научно. Планираното 
намаление със 7% до 2030 г. показва, че в 
голямата си част България ще продължи да 
разчита на настоящите въглищни технологии и 
мощности за производство на електричество, като 
едновременно с това ще разширява чрез стимули 
за предприятията и домакинствата обема на 
производството, агрегирането и потреблението на 
енергия от възобновяеми енергийни източници. 
Планира се насърчаване на ползването на 
биогорива от ново поколение, обезпечаване 
на доставките и разширяване на хранилищата 
на природен газ, на газопреносната мрежа и 
газифициране на предприятия и домакинства, 

3 Виж бележките под линия на с. 15

Фигура 4. Поток на материалите в България 2019 г. в хиляди тонове. Източник: Евростат

Таблица 3. Индикатор вторични суровини.
Източник: Евростат

Вторични суровини ЕС-27 страни членки България
Кръгово използване на матери-
али в %

11,8% 4,3 %

Внос на рециклируеми сурови-
ни – в млн. т

8,2 0,123

Износ към страни извън ЕС в 
млн. т

27,5 0,5

Вътрешен пазар в млн. т 46,9 0,18
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изграждане на 2000 MW/h нови ядрени мощности, 
инвестиране в системи, функциониращи на 
природен газ за въглищните електроцентрали, 
както и в интелигентни системи за съхранение 
на енергия от ВЕИ и енергийни мрежи, за да се 
ползва по-лесно произведената от тях енергия. 
Предвижда се и изграждане на междусистемен 
електропровод с Гърция, Румъния и нов със 
Сърбия. Ще бъдат реализирани съоръжения 
за съхранение на енергия и електроцентрали 
за водород (Power to X).  Прави впечатление, 
че планираните инвестиции от държавния 
бюджет и привлечени европейски средства за 
подобряване на енергийната ефективност са 
почти 7 пъти повече от тези за постигане на 
ресурсната ефективност (4,9 млрд. лв. спрямо 
0,7 млрд. лв.), въпреки че по втория показател 
страната изостава значително повече спрямо 
средноевропейските нива.

 В България има концесии за 12 въглищни 
мини [20] и заедно с Германия [21] е трета по 
брой в ЕС след Полша и Испания, но е първа по 
брой хора – над 20 000 д. [22], пряко заети в този 
сектор [23, 24]. Половината от тези хора могат да 
загубят работата си в следващите 10 години и тъй 
като са концентрирани в няколко региона, да има 
сериозен отрицателен ефект към благосъстоянието 
и развитието на цели региони. Според настоящото 
европейско законодателство въглищните ТЕЦ
трябва да купуват въглеродни емисии за из-
пуснатите в атмосферата парникови газове, като 
цената им постоянно расте и към 4.05.2021 г. е 
50 евро/т. Има реална опасност произведеното 
електричество да поскъпне значително, което 
ще се отрази на индустрията, предприятията, 
домакинствата и да повлияе негативно на 

Таблица 4. Индикатор нисковъглеродна икономика. 
Източник: Стратегия за развитие на България 2030

конкурентоспособността на българските стоки. 
Пропуснатите години до този момент за много 
по-активни действия за изготвяне на пътна карта 
и предприемане на инвестиционни дейности за 
преминаване към нисковъглеродно производство 
на електричество поставят не само сектора, но и 
цялата страна в доста неблагоприятно положение 
в контекста на целите до 2030 и 2050 г. на Зелената 
сделка и Новата промишлена стратегия на ЕС. 
В одобрения през юни 2021 г. от ЕК Фонд за 
справедлив преход България ще може получи след 
потвърждаване на обвързващи цели финансиране 
в размер на 1 178 000 000 евро за следващите 7 
години до 2027 г. Тъй като договарянето по тази 
стратегия предстои, наложително е да се постигне 
споразумение за обвързване с добре преценени 
и аргументирани реалистични цели, за да се 
гарантира енергийната сигурност, социалното и 
икономическото благосъстоянието на страната 
и конкурентоспособността на националното 
стопанство.
 В „План за възстановяване и устойчивост 
на Р България“, представен през април 2021 г., в 
глава „Нисковъглеродна икономика“ са планирани 
създаване на Национален фонд декарбонизация, 
инвестиции в енергийната ефективност на 
сградния фонд, в дигитална трансформация 
и развитие на информационните системи и 
системите реално време на Електроенергийния 
системен оператор в условията на ниско-
въглеродна икономика. Предвижда се изготвяне 
и приемане на Национална пътна карта за 
подобряване на условията за разгръщане на по-
тенциала за развитие на водородните технологии 
и механизмите за производство и доставка на 
водород, проектиране, изграждане и въвеждане 
в експлоатация на инфраструктура за пренос на 
водород и нисковъглеродни газообразни горива 
за захранване на електроцентрали и други 
потребители във въглищни региони в България. 
Бюджетът е планиран за 3,8 млрд. лв., от които 3,58 
млрд. лв. европейско и 0,2 млрд. лв. национално 
финансиране. Общият бюджет европейско фи-
нансиране е определен на 6,3 млрд. евро или 
над 12,3 млрд. лв. Предвиденият Държавен фонд 
за декарбонизация ще бъде нов орган, който ще 
разработи и приложи правилата за кандидатстване 
на широки кръгове от заинтересувани лица, 
предприятия, институции, включително и крайни 
потребители за финансиране на проекти за 
подобряване на енергийната ефективност на сгради 
чрез „зелени облигации“  и други инструменти. В 
проект за Национална стратегия за подпомагане 
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обновяването на сградния фонд на България 
до 2050 г., публикуван от Министерството на 
енергетиката, се  предвижда обновяване на 60% 
от жилищния фонд и 17% от нежилищния фонд 
на страната до 2050 г.  Очаква се това да доведе до 
7329 GW/h спестена енергия годишно и да бъде 
финансиран именно от Фонда за декарбонизация за 
България. Програмата, състояща се от три фонда: 
„Технологична модернизация“, „Зелен преход“ 
и „Дигитализация“, предвижда предоставяне на 
целева подкрепа на българските малки и средни 
предприятия в основните проблемни области, 
които забавят трансформацията към цифрова, 
нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.
 Изводи
 България провежда последователна 
политика по преодоляване на климатичните 
изменения, като постига целите си за периода до 
2020 г.  в областта на намаляване на въглеродните 
емисии, дял на възобновяемите енергийни 
източници и намаляване на общинските отпадъци 
на глава от населението. Националната позиция 
на България и занапред е на безрезервно 
възприемане на политиката на ЕС за преход към 
нисковъглеродна икономика и нулеви въглеродни 
емисии, като не отразява специфични национални 
интереси. Ако те не се отчетат, предстоящото 
приемане на политиките по Зелената сделка 
ще доведе до правна обвързаност на страните-
членки и се очаква цената на въглеродните 
емисии значително да се повиши, което пряко 
ще повлияе върху повишаване на цената на 
електроенергията, произведена от въглищните 
ТЕЦ, върху незаконното изсичане на горите, върху 
безработицата и др. Според експерти, (електро)
енергетиката, транспортът, селското стопанство в 
страната ще бъдат най-засегнати при тази позиция. 
 Направеният анализ показва, че национална 
позиция (национални интереси, свързани в случая 
преди всичко с енергетиката), която би следвало 
да се отстоява от гледна точка на устойчивото 
развитие при подписването на документацията по 
сделката от българска страна, е:
 ▪ безрезервно възприемане и подкрепа на 
европейската политика на преход към нисковъгле-
родна икономика и формулировката на приорите-
тите, но следва да се обсъди тяхното подреждане 
(съответно - финансиране) за страната;
 ▪ деклариране на база аргументи, че  при-
лагането на тази политика в страната налага пре-
аранжиране на приоритетите, съобразно нацио-

налния дял в европейския въглероден отпечатък, 
за да се гарантира и устойчиво развитие, и иконо-
мически растеж;
 ▪ необходимост от търсене на нови, научно-
босновани национално базирани решения на про-
блемите и съответно финансиране.
 Проведеният анализ показва, че основният 
проблем на страната при прехода е повишаване 
на ресурсната ефективност. Възможно решение 
на този проблем е да се инвестира в съвместни 
научни проекти, финансирани от ЕС, за улавяне  
на въглеродните емисии от въглищни централи, 
както и да се развиват дейности за увеличаване 
на обема от естествени поглътители на парнико-
ви емисии като например горския фонд. Това би 
следвало да е основен приоритет в развитието на 
кръговата икономика и където да бъдат насочени 
усилията и инвестициите за постигането на тази 
цел. Инициирането на проекти в други направле-
ния като енергетика не е толкова важно от гледна 
точка на общия обем на енергийното потребление 
в страната. От гледна точка на устойчивото из-
ползване на ресурсите и икономическия растеж е 
неоправдано да се инвестират огромни средства 
в намаляване на въглеродните емисии при поло-
жение, че България има по-добри показатели от 
средноевропейските и има несъществен принос 
от 1,5%4 към общия въглеродния отпечатък 
на съюза. След ресурсите голямо значение има 
ускоряването на процесите на дигитализация и 
внедряване на екоиновации, които могат пряко да 
въздействат върху бърз икономически растеж. По 
отношение на повечето нови показатели, които из-
мерват напредъка към новата кръгова икономика, 
България изостава значително от средноевропей-
ските нива, като позицията ѝ трайно се е устано-
вила на едно от последните места през последните 
5 години. Съществените показатели, по които се 
измерва напредъкът за кръговост, дигитализация 
и иновативност на  икономиката, показват слабите 
позиции на България в сравнение със средноев-
ропейските нива. Ниският процент кръговост на 
ресурсите, значително по-бавната интеграция на 
дигитални технологии,  ниските нива на ползване 
на интернет сред населението и изоставането по 
отношение на иновативността с индекс под 50 (от 
100) поставят страната в доста неизгодно положе-
ние и ограничават възможностите за постигане на 
икономически растеж в условията на настоящия 
преход към нисковъглеродна и кръгова икономи-
ка.

4 Виж бележките под линия на с. 15
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 В България все още липсва обща Стратегия 
за кръговата икономика. Предстои да бъде предло-
жена и приета в края на 2021г. Предстои да бъде 
изпратен за приемане в Европейската комисия и 
Планът за възстановяване и устойчивост за прео-
доляване на последствията от COVID 19, в който 
също са заложени приоритетни национални цели.  
Бързото наваксване едновременно на много нива 
е сериозно предизвикателство и е сложен и мно-
гопластов проблем. Предстоят нелеки решения и 
активни действия за достигане на по-благоприят-
ни позиции за икономиката на България в рамките 
както на Европейския съюз, така и на междуна-
родната сцена. Необходимо е да се преосмисли 
приоритизирането на трансформацията на енер-
гетиката ни. Мобилизацията на администрати-
вен, научен и предприемачески капацитет в бързи 
темпове може да благоприятства целенасоченото 
инвестиране на планираните държавни, частни и 
европейски средства за постигане на близост до 
средноевропейските нива в прехода към новия 
етап на икономическо развитие[2] – нисковъгле-
родна и кръгова икономика.
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EUROPEAN GREEN DEAL AND THE STANCE OF BULGARIA
Jivelina Pavlova

Abstract: This article aims to identify the Bulgaria‘s position on the European Green Deal for achieving zero car-
bon emissions by 2050. Evidence is provided that Bulgaria completely supports the EU‘s policy of transition to a 
low-carbon and circular economy but at the same time there is no clearly defined position on the proposed policies 
meeting the Green Deal goals, which reflects specific national interest. Official data are presented that Bulgaria has 
achieved its carbon reduction targets by 2019, but lags behind in the field of resource efficiency. This article also 
gives brief account on the prerequisites for the formation, essence and main features of the European Green Deal 
proposed by the European Commission in 2019.  An overview is presented of the achievements of the European 
Union and Bulgaria by 2019 to address the consequences of climate change. The priority sectors are outlined in 
which the EU will invest in the coming years in attempt to reach both greenhouse gas emission reductions and eco-
nomic growth. Data from the EU Monitoring Framework for the Circular Economy are presented, which monitor 
Bulgaria‘s progress. On the basis of official documents and statistics arguments are presented for the defining of 
Bulgaria‘s position on the topics related to the European Green deal and the circular economy as one of the instru-
ments to accomplish carbon neutrality on the Continent of Europe by 2050. A rearrangement of the current priority 
for further carbon emissions reduction is proposed and bring improving resource efficiency to the forefront, contri-
buting to the economic growth, which is also the goal of the Green Deal.
Key words: Green Deal, climate change, low-carbon economy circular economy, carbon neutrality, economic 
growth, resource efficiency, national interest
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ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ОТНОСНО МЕДИКО-
СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МИГРАНТИТЕ

Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.,
Факултет „Обществено здраве“,

Медицински университет – Плевен 

  Въведение
 1. Миграцията – рисков фактор за здраве-
то на мигрантите 
 В Становище на Европейската асоциация 
по обществено здраве (EUPHA) по отношение на 
здравето на мигрантите и етническите малцин-
ства се казва: „Мигрантите и представителите 
на етническите малцинства изпитват сериозни 
неравенства както по отношение на тяхното 
здравословно състояние, така и по отношение на 
достъпа до качествени здравни услуги“ [1, 2, 3].
 Наред с редица други фактори, миграцията, 
сама по себе си, играе ролята на основен социален 
фактор, определящ здравето на мигрантите (Фигу-
ра 1) [4]. Тя повлиява всички аспекти на живота на 
мигриращите, вкл. тяхното здраве, чрез: 
 • липсата на социална закрила и здравно 
осигуряване и достъп до здравни грижи на миг-
рантите; 
 • правния статут на мигрантите и ограничи-
телни миграционни политики; 
 • антисемитски настроения, ксенофобия и 
др.

 Условията, при които мигрантите пътуват, 
живеят и работят, често водят до изключителни 
рискове за физическото и психическото им здраве 
[5].
 Мигрантите обикновено не са нито по-бол-
ни, нито по-здрави от  населението на приемащата 
държава [6]. Въпреки това бежанците и търсещите 
убежище често се възприемат като „бреме“ и но-
сители на болести, които са заплаха за „здравото 
общество“ на приемащата или транзитна страна 
[7].
 С времето обаче поради въздействието на 
редица фактори, здравето на мигрантите се вло-
шава. Освен това броят на жертвите и смъртните 
случаи сред бежанците и мигрантите се увели-
чава, като според Върховния комисар на ООН за 
бежанците (ВКБООН) се изчислява, че над 3100 
души са загинали или изчезнали в морето само за 
2015 г.  
 Начинът, по който правителствата се отна-
сят към имигрантите, силно влияе върху това кол-
ко добре се чувстват имигрантите по отношение 
на тяхното психическо и физическо здраве. По-

Фигура 1. Рискови фактори за здравето през различните фази на миграционния процес 
Изт. IOM. TRAIN4M&H Training on migration and health 
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литиките за приобщаваща интеграция сочат, че 
имигрантите и местното население имат сходни 
резултати по отношение на здравето [8], но като 
резултат от ограничителните политики имигран-
тите са много по-склонни да страдат от лоши 
здравни резултати в сравнение с гражданите на 
съответната страна.
 2. Здравни проблеми на мигрантите
 2.1. Инфекциозни заболявания 
 Въпреки общоприетото схващане за връз-
ка между миграцията и повишаване на честотата 
на инфекциозни болести в страната домакин, в 
действителност такава не се установява.
 Заразните болести са свързани преди всичко 
с бедността. Мигрантите често идват от общности, 
засегнати от война, конфликт или икономическа 
криза, и предприемат дълги, изтощителни пътува-
ния, които увеличават рисковете им за заразни бо-
лести, особено морбили, заболявания, предавани с 
храна и вода.
 В проведено изследване в 11 от 29 държави 
(2010) относителният дял на случаите на тубер-
кулоза с чуждестранен произход е над 50%. Шве-
ция, Норвегия и Кипър отчитат най-висок процент 
на случаите на туберкулоза сред мигранти. За раз-
лика от тях, в пет държави (България, Естония, 
Латвия, Литва и Румъния) повечето случаи на това 
заболяване са от местен произход [9].
 В много развиващи се страни тежестта на 
вирусния хепатит е голяма и като резултат на-
растващият приток на бежанци от силно ендемич-
ни региони променя тежестта на заболяването в 
Европа.
 Оценката на разпространението на хронич-
ната инфекция при мигрантите в европейските 
страни чрез метаанализ показва, че почти 3,5 млн. 
мигранти и бежанци са хронично заразени с HBV. 
Процентът на мигрантите с хронична инфекция 
с хепатит В варира от 3,7% в Испания до 6,9% в 
Ирландия. Същото проучване установява, че раз-
пространението на HBV-инфекцията при мигран-
тите е съответно на разпространението на заболя-
ването в тяхната страна на произход [10].
 Хроничните неинфекциозни заболявания 
(НИЗ) са често срещани причини за предотврати-
ма заболеваемост и смъртност. Бежанците и миг-
рантите с НИЗ могат да бъдат по-уязвими поради 
неблагоприятните условия по време на пътуване-
то им.
 В проведено през 2018 г. в България проуч-
ване на здравето на мигрантите около една четвърт 
от участниците оценяват здравето си в момента 
като лошо, а подобен дял съобщават за влошаване 

на здравето им в резултат на миграцията. Всеки 
пети от обхванатите има хронично заболяване и 
17,6% от тях не са се консултирали с лекар. По-
вечето мигранти (69,7%) смятат, че получават 
здравни грижи според нуждите си. Трудности в 
комуникацията със здравните специалисти поради 
езикова бариера са отчетени при 60,4%, но лошо 
отношение на медицинския персонал  е установе-
но само при 6,5% от обхванатите. Проучването за-
ключава, че миграцията влошава здравето на око-
ло 25% от мигрантите, предимно жени и пациенти 
с хронични заболявания [11].
 Много етнически малцинства в Европа имат 
по-високо разпространение на диабет тип 2 от 
приемащите ги европейски популации. Размерът 
на риска се различава между етническите групи, 
но степента на разликите в различните етнически 
малцинствени групи все още не е систематично 
количествено определена. В сравнение с евро-
пейците най-висок риск (OR) сред мигрантите от 
Южна Азия се установява при тези от Бангладеш 
(6,2, 95% CI 3,9-9,8), следвани от Пакистан (5,4, 
95% CI 3,2-9,3) и индийци (4,1, 95% CI 3,0-5,7). 
Рискът от диабет тип 2 сред етническите малцин-
ствени групи, живеещи в Европа, в сравнение с 
европейците варира в зависимост от географския 
произход на групата: три до пет пъти по-висок 
сред южноазиатците, два до четири пъти по-висок 
сред мигрантите от Среден изток и Северна Афри-
ка и два до три пъти по-висок сред мигрантите от 
Субсахарна Африка [12].
 Уязвимите лица, особено децата, са склон-
ни към респираторни инфекции и стомашно-чрев-
ни заболявания поради лоши условия на живот по 
време на пътуването и установяването, лоша хи-
гиена и лишения по време на миграция и липсата 
на достъп до подходящи здравни грижи. Лошите 
хигиенни условия също могат да доведат до кож-
ни инфекции [13]. 
 Жените бежанци и мигранти обаче често 
се сблъскват със специфични предизвикателства, 
особено по отношение  на майчиното здраве, 
здравето на новородените и децата, сексуалното и 
репродуктивното здраве и насилието. В страните 
на произход и по време на миграционния процес 
(фазите на миграция) жените и момичетата могат 
да се изправят пред различни  видове социални и 
здравни проблеми като: принудителен и/или ра-
нен брак, сексуално насилие и трафик на хора и 
др. Рисковете са особено високи за непридружени 
момичета, бременни жени, самотни майки.
 3. Здравно обслужване на мигрантите
 Доминиращото мнение в общественото 
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здраве, отразено в стандартите на ООН и насоките 
на СЗО, се е променило през последните 50 годи-
ни в полза на универсално и справедливо здраве-
опазване със силен фокус върху леснодостъпната 
първична помощ като най-добрия начин за защита 
на здравето на населението.
 Включването на мигрантите в здравната сис-
тема на страните-дестинации започва да се раз-
глежда като съществен компонент на тяхната ин-
теграция. Здравето на мигрантите е свързано с 15 
целеви области от Програмата на ООН за целите 
на устойчивото развитие, с императив „Никой да 
не бъде изоставен“ [14].
 При осигуряването на здравни грижи за миг-
рантите трябва да се гарантира тяхната:
 • Наличност: функциониращи заведения за 
обществено здраве, вкл. стоки, услуги и програми 
в достатъчно количество.
 • Достъпност: недискриминация, физическа 
достъпност, икономическа достъпност, достъп до 
информация.
 • Приемливост: зачитане на медицинската 
етика и култура, внимание към възрастта и пола.
 • Качество: научно и медицински приемли-
во.
 При предоставянето на здравните услуги в 
допълнение към гореизброените характеристики 
трябва да се има предвид и необходимостта от ра-
венство във всички аспекти, свързани със здраве-
то.
 Здравните услуги в държави с голямо ими-
грантско население са по-отзивчиви към здрав-
ните нужди на мигрантите (Австрия, Италия, 
Испания и Швейцария). Богатството на дадена 
държава, измерено с БВП на глава от населението, 
влияе силно върху здравните резултати.  Страни-
те, които изпитват трудности при предоставянето 
на адекватни здравни услуги на гражданите си, не 
са склонни да адаптират предоставянето на услуги 
към нуждите на мигрантите.
 Установява се, че здравните системи, финан-
сирани чрез данъци, са по-приобщаващи за миг-
рантите, отколкото тези, базирани на здравно оси-
гуряване. Тези страни са по-склонни да адаптират 
предоставянето на здравни услуги към нуждите на 
мигрантите.
 Цялостният подход на дадена държава към 
интеграцията на имигрантите е критично опреде-
лящ за тяхното здраве от която и да е друга област 
на интеграционната политика.
 Европейската комисия застава зад тезата, че 
здравеопазването в Съюза е обект на национал-
ните политики и не предлага унифицирана обща 

здравна политика за страните членки. Една от 
причините за това са изключително различните 
здравни и социални системи във всяка държава и 
техните финансови възможности. Здравноосигу-
рителните модели също се различават, макар да 
могат да се обособят в няколко основни типа.
 Достъпът до здравеопазване на граждани 
на трети страни е под формата на препоръки към 
държавите членки и се регламентира в общата за 
Съюза миграционна политика. Обемът от здравни 
услуги, които страните предлагат на мигранти, е 
решение на съответната държава.
 4. Здравно обслужване на мигрантите в 
България
 Политиките на България по отношение на 
интеграцията на мигрантите са по-рестриктивни, 
отколкото е средното ниво за държава от ЕС. Те 
са подобни на другите страни от Централна и Из-
точна Европа като Хърватия, Унгария и Полша. За 
разлика от това, политиките са малко по-напред-
нали в съседните държави – Северна Македония, 
Гърция, Румъния, Сърбия и Турция.
 По отношение на здравеопазването, полити-
ката в България се оценява като „леко неблагопри-
ятна“. Законните мигранти и търсещите убежище 
в страната имат основни права на здравеопазване, 
които на практика могат да бъдат компрометира-
ни. Мигрантите имат по-труден достъп до здравни 
услуги в България, отколкото в повечето страни в 
Европа или региона. Здравните услуги не са адап-
тирани към специфичните здравни нужди на миг-
рантите [15].
 Цел на проучването
 Да се изследва общественото мнение относ-
но медико-социалните проблеми на мигрантите и 
готовността на здравната система в България за 
обслужването им.
 Материал и методи
 В периода септември 2017 – април 2018 г. 
чрез срезово проучване е анализирано мнението 
на български студенти от различни специалности 
и структурни звена на Медицинския университет 
– Плевен и членове на техните семейства, както 
следва:
 - помощник фармацевт, 1 курс – 27 студенти;
 - социални дейности, 2 курс – 10 студенти;
 - медицински лаборант, 2 курс – 16 студенти;
 - медицински лаборант, 3 курс – 14 студенти;
 - медицинска сестра, 3 курс – 44 студенти;
 - медицинска рехабилитация и ерготерапия, 
4 курс – 30 студенти;
 - опазване и контрол на общественото здра-
ве, 2 курс – 11 студенти. 
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 Поканени за участие са всички студенти от 
съответните курсове или общо 152 студенти. На 
всеки студент са предоставени необходимия брой 
анкетни карти, които да бъдат попълнени от пълно-
летни членове на неговото семейство. Анкетните 
карти са връщани на автора лично от студентите.  
Набрана е информация от общо 388 респондента 
– студенти и членове на техните семейства.
 Набирането на информация от обхванати-
те лица е реализирано чрез пряка индивидуална 
анкета, чрез въпросник, разработен специално за 
целите на проучването и включващ 31 закрити, от-
крити и полуоткрити въпроса.
 Статистическата обработка на първичните 
данни е извършена със софтуерни пакети Microsoft 
Office Excel 2010 и STATGRAPHICS-19 centurion.
За представяне и анализ на събраните количест-
вени и качествени данни са използвани набор от 
класически статистически методи. 
 В зависимост от вида на променливата и типа 
на разпределението на данните при анализа на ре-
зултатите са приложени параметрични тестове за 
проверка на хипотези при нормално и близко до 

нормалното разпределение на случаите и непара-
метричните тестове при различно от нормалното 
разпределение на случаите (χ² - test). Значимостта 
на резултатите, изводите и заключенията е опреде-
ляна при  p<0,05. Резултатите са описани чрез таб-
лици, графики и числови показатели за структура, 
честота, средни стойности, корелационни коефи-
циенти и др.
 За провеждане на проучванията е получено 
разрешение от Комисията по етика на научноиз-
следователската дейност при Медицински уни-
верситет – Плевен.
 Резултати и обсъждане
 1. Демографски профил на обхванатите 
лица
 В проучването са обхванати 388 лица, пред-
ставители на обществото, чиито демографски 
профил е представен на Таблица 1.
 В почти равни относителни дялове са пред-
ставени възрастовите групи 18 – 30 год. и 30 – 50 
год. Значително по-малък е делът на лицата на 
възраст над 50 год. (16,9%). 
 В групата преобладават жените – 61,3%, а 

Характеристики Брой
(n=388)

Отн. дял 
(%)

Възраст
18 – 30 г. 162 42,1
30 – 50 г. 158 41,0
Над 50 г. 65 16,9

Общо   385* 100
Пол

Жена 234 61,3
Мъж 148 38,7

Общо   382* 100
Местоживеене

Град 324 84,9
Село 59 15,1

Общо   383* 100
Образование (n=385)*

Висше 120 31,1
Средно 252 65,8
Основно 11 2,6
Начално 2 0,5
Без образование 0 0

Общо   385* 100

*Брой отговорили лица

Таблица 1. Демографски характеристики на обхванатите в проучването лица
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значителна част от обхванатите (84,9%) са пред-
ставители на градското население в страната. 
 Преобладават лицата с по-висока степен на 
образование: 96,9% от обхванатите са с образова-
ние над основно. Незначителен е относителният 
дял на обхванатите с по-ниска степен на образова-
ние: 3,1% с начално и основно образование.
 Така описаната кохорта, сравнително млада 
с преобладаващо активно, трудоспособно населе-
ние, живеещо предимно в градовете и със задово-
лителен образователен статус, предполага висо-
ка степен на информираност и ангажираност по 
отношение на обществените процеси в страната. 
Това дава основание да разчитаме на информира-
но мнение по отношение на медико-социалните 
проблеми и здравното обслужване на мигрантите 
в страната.
 2. Оценка на миграционните процеси и по-
литиката на страната по отношение на миг-
рантите 

 Основните източници на информация, които 
хората ползват, са от съществено значение за фор-
миране на мнението за протичащите обществени 
процеси. Обхванатите в проучването лица споде-
лят, че по отношение на проблемите на мигран-
тите, основен източник на информация за тях е 
телевизията (Таблица 2).
 Установените от нас резултати корелират 
с публикуваните от ВКБООН през 2018 г., които 
съобщават, че телевизията е основен източник на 
информация (91%) сред населението по проблеми, 
свързани с мигрантите и бежанците.
 Така представените данни потвърждават ог-
ромната роля на електронните медии (телевизия) 
за формирането на общественото мнение както 
по отношение на миграцията на хора като процес, 
така и във връзка с медико-социалните проблеми 
на мигрантите. 
 Към момента на провеждане на срезовото 
проучване (2017 – 2018) усещането за продължа-
ваща и реална мигрантска криза е широко раз-
пространено в българското общество. Това усе-
щане намира отражение в резултатите от нашето 
проучване. Както е видно на Фигура 2, почти 80% 

от обхванатите лица са съгласни (напълно или от-
части) с твърдението, че страната е заплашена от 
мигрантска вълна. Само 8% от респондентите са 
напълно несъгласни с него. 
 Една трета (29%) от обхванатите в проучва-
нето споделят мнението, че относителния дял на 
мигрантите в България е по-висок от този в стра-
ните членки на ЕС. Тези резултати корелират с 
общественото мнение и в други страни, в които 
делът на мигрантите се преувеличава силно и се 
оценява от хората като многократно по-висок от 
реалния. 
 Болшинството от анкетираните определят 
желанието на хората за миграция като основател-
но (58,5%). Според 13% това желание е неоснова-
телно, а 1/3 не могат да преценят доколко основа-
телно е желанието на хората да мигрират в друга 
страна. Високото ниво на толерантност към жела-
нието за миграция кореспондира с факта на значи-

Проблеми Общи
проблеми 

(n=388)

Социални проблеми
(n=377)

Здравни проблеми
(n=368)

Осн. източници
Телевизия 92%  (357) 89%  (335) 89%  (328)

Вестници 6% (23) 7% (27) 7% (26)

Друг източник 2% (8) 4% (15) 4% (14)

Таблица 2. Източници на информация по проблеми на мигрантите (%)

телна, главно икономическа имиграция на млади, 
работоспособни хора от България в последните 30 
години. По данни от последното преброяване към 
2011 г. българите, трайно живеещи извън Бълга-
рия, са над 1 млн. души. Подобни са и данните на 
ООН – 1,18 млн., а Евростат съобщава за по-висок 
брой на българите зад граница, съответно 1,3 млн. 
души към 2017 г. 
 На анкетираните беше предоставена въз-
можност да посочат три  водещи причини, при-
нуждаващи хората да мигрират от собствената им 
страна. Според тях те се ранжират както  следва:
 1. Война в тяхната държава – 271 отговори-
ли.
 2. Лоши икономически условия в тяхната 
държава – 201 отговорили.
 3. Търсене на по-добри условия на живот за 
техните семейства – 173 отговорили.
 Прави впечатление, че според анкетираните 
водещи причини за миграция са т.нар. тласкащи 
фактори, които реално принуждават засегнатите 
от война да бягат панически от страната си на про-
изход.
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 3. Медико-социални и здравни проблеми на 
мигрантите
 Над три четвърти (78,8%) от респондентите 
отговарят, че не са запознати със социалните про-
блеми на мигрантите, а още по-висок (86,3%) е от-
носителният дял на незапознатите със здравните 
им проблеми. 
 След така изнесените резултати, интерес 
представляват данните относно това, как рес-
пондентите оценяват здравето на мигрантите 
в сравнение с това на българското население. 
Преобладаващата част (81,5%)  от обхванатите 
изказват твърдение, че здравето на мигрантите 
е по-лошо от това на местното население. Не се 
установява статистически значима разлика в от-
говорите на анкетираните според техните демо-
графски характеристики като пол, възраст, мес-
тоживеене и образователен статус (р>0,05). Тези 
резултати противоречат на реалното състояние, 
което се описва с т.нар. ефект на здравия мигрант 
и с факта, че хората с тежки форми на заболявания 
не са годни за пътуване. 
 Оценката на анкетираните за влияние-
то, което здравословният статус на мигрантите 
оказва върху здравето на българското население, 
потвърждава обсъдените дотук резултати. Само 
малко над една десета (11,1%)  от обхванатите 
лица споделят мнението, че здравето на българи-
те не е застрашено от здравословното състоя-
ние на мигрантите. Близо 9 от 10 анкетирани са 
съгласни напълно (38,0%)  или отчасти (50,8%)  с 
обратното твърдение за съществуваща заплаха за 
общественото здраве във връзка със здравето на 
мигрантите (Фигура 2). Подобно усещане у обще-
ството за заплаха, свързана със здравния статус на 
мигрантите, установява и ВКБООН през 2018 г.
 Откриват се сигнификантни разлики в изка-

заното мнение, свързани с демографските харак-
теристики на обхванатите в проучването лица. 
Сред населението между 18 и 30 год. преоблада-
ващ е делът на съгласните с твърдението, че здра-
вето на мигрантите застрашава здравето на бъл-
гарското население – напълно съгласни са 43,8%, 
а отчасти съгласни са 46,9% от тях. Подобно, но в 
по-високи относителни дялове е ранжирането на 
становището и на лицата над 50 год., съответно 
напълно съгласни са 44,6%, а отчасти съгласни са 
47,7%. Сред лицата във възрастовата група 30 – 
50 год. делът на несъгласните със становището за 
съществуваща заплаха по отношение на общест-
веното здраве в България е най-висок: 6,4% са на-
пълно несъгласни, а 8,3% са отчасти несъгласни с 
това твърдение (χ2=11,58;df=9;р>0,05). 
 Не се установява статистически значима 
разлика в мненията по въпроса във връзка с пола 
на лицата (χ2=7,02;df=3;р>0,05). Сред двата пола 
значително преобладава делът на лицата напълно 
съгласни (мъже – 44,2%, жени – 34,6%) и отчас-
ти съгласни (мъже – 42,2%, жени – 55,9%) с твър-
дението за съществуваща заплаха за здравето на 
българското население. Сред несъгласните с това 
твърдение с малко, но преобладава относителният 
дял на мъжете. 
 Местоживеенето по-скоро оказва въз-
действие върху усещането за заплаха за здравето 
на местното население като резултат от здравния 
статус на мигрантите (χ2=7,95;df=3;р=0,04). Сред 
двете сравнявани групи преобладават отговорите 
„напълно съгласен“ и „отчасти съгласен“, като де-
лът на представителите на градското население, 
напълно съгласни с това твърдение (40,4%), е поч-
ти два пъти по-висок от този на населението, жи-
веещо в селата – 25,9%.
 Образованието е от изключителна важ-
ност при формиране на мнение по отношение 
на обществените процеси. В нашето проучва-
не то не оказва сигнификантно въздействие при 
оценка на  влиянието на здравното състояние на 
мигрантите върху това на местното население 
(χ2=14,15;df=9;р>0,05).
 Представените от нас резултати потвържда-
ват публикуваните в проучване на Agyemang 
(2014). В допълнение те се вписват и в съобщени-
те от Moullan и Jusot (2014) данни, които заклю-
чават за съществуването на градиент север-юг в 
Европа по отношение на здравното състояние на 
имигрантите: тяхното здравословно състояние 
е по-добро в Италия и в Испания, отколкото във 
Франция и Белгия. И обратно, здравният статус на 
местните жители е по-лош в Италия и в Белгия, 

Фигура 2. Разпределение на анкетираните според от-
говорите на въпроса „Здравословното състояние на 
мигрантите застрашава ли здравето на българското 
население?“ (в %)
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отколкото във Франция и Испания и обобщават, 
че разликите в здравното състояние зависят и от 
приемащите държави. Това предполага различия 
в здравния подбор при миграция и в интеграцията 
на имигрантите между европейските страни.
 4. Здравно обслужване на мигрантите
 Включването на мигрантите в здравната 
система на страните-дестинации се разглежда 
като съществен компонент на тяхната интеграция 
и е елемент от Програмата на ООН за целите на 
устойчивото развитие, с императив „Никой да не 
бъде изоставен“. 
 Така обсъдените резултати, изказани от об-
хванатите в проучването лица, за по-лошо здравно 
състояние на мигрантите и за опасността, която 
здравния им статус представлява за общественото 
здраве в страната, рефлектират и върху оценката 
на анкетираните за здравните потребности на миг-
рантите.
 Преобладаващата част (47,8%) от обхванати-
те в проучването респонденти изразяват  мнение за 
по-големи нужди от здравна помощ на мигрантите 
в сравнение с българското население. Незначител-
но по-малък е делът (44,9%)  на хората, приемащи, 
че няма разлика между нуждите от здравни грижи 
на двете сравнявани групи (Фигура 3).   

 Не се установява сигнификантна разлика 
в мненията на обхванатите в проучването спо-
ред тяхната възраст (χ2=8,66;df=4;р>0,05). С на-
предване на възрастта намалява делът на лицата, 
приемащи, че нуждите на мигрантите от здравна 
помощ са по-високи от тези на българското насе-
ление, като сред възрастова група 18 – 30 год. той е 
56,2%, сред лицата във средната възрастова група 
– 43,1% и сред най-възрастните съответно 38,5%. 
Съответно, с увеличаване на възрастта се увели-
чава относителният дял на лицата, отговарящи, че 
няма разлика в потребностите от здравна помощ 

Фигура 3. Разпределение на анкетираните според 
отговорите на въпроса „Според Вас в сравнение с 
българското население нуждите на мигрантите от 
здравна помощ са?“ (в %)

на двете сравнявани групи: над 50 год. – 52,3%, от 
30 до 50 год. – 50% и сред най-младите – 37,1%. 
Незначителни са дяловете на лицата в трите въз-
растови групи, приемащи, че здравните потребно-
сти на мигрантите са по-малки от тези на българ-
ското население.  
 Образованието не се проявява като фактор, 
повлияващ мнението на анкетираните по отноше-
ние на нуждите на мигрантите от здравна помощ 
(χ2=5,52;df=6;р>0,05). Лицата с различни степени 
на образование оценяват нуждите на мигрантите 
от здравна помощ по-скоро като по-големи от тези 
на българското население или като подобни на 
тези на местното население. Една пета от лицата с 
основно образование (20%)  приемат като по-мал-
ки здравните нужди на мигрантите в сравнение с 
тези на българското население.
 Местоживеенето и полът не се отразяват 
статистически върху отговорите на анкетираните 
по разглежданата тема (р>0,02). 
 Освен да оценят здравните нужди на миг-
рантите, анкетираните имаха възможност да спо-
делят своето мнение за вида здравна помощ, от 
който се нуждаят мигрантите. Според преобла-
даващата част от обхванатите мигрантите се нуж-
даят най-вече от доболнична първична (34,5%) и 
специализирана (31,8%) помощ. Всеки шести рес-
пондент споделя виждането си, че мигрантите се 
нуждаят от болнична помощ.
 Толерантността на българското население 
се проявява при отговора на въпроса: „Според Вас 
трябва ли да се предоставят здравни услуги на 
мигранти, независимо от техния статут?“. Над 
80% от анкетираните (307 от отзовалите се) кате-
горично заявяват необходимостта да се предоста-
вят здравни услуги на мигрантите независимо от 
техния правен статут.
 Интерес представлява оценката на обще-
ството по отношение на готовността на здрав-
ната система в страната да осигури адекватни 
здравни грижи за мигрантите. Най-добре пред-
ставени според скалата на MIPEX са страни, в 
които здравните системи обикновено са по-благо-
приятни за мигрантите, и в които са гарантирани 
техните равни права и възможности.
 По-малко от една четвърт (24%) от обхвана-
тите в проучването са напълно убедени в готов-
ността на здравната система да отговори напълно 
с адекватни здравни грижи на потребностите на 
мигрантите (Фигура 4). 
 Най-висок (39,1%)  е относителният дял на 
отговорилите отрицателно на зададения въпрос, а 
36,9% от лицата приемат, че   системата е готова да 
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отговори само на някои от специфичните здравни 
потребности на мигрантите. 
 По отношение на влиянието на местоживе-
енето и образователната степен на обхванатите 
не се откриват значими различия в отговорите 
(р>0,05).
 Лицата във възрастовата група 18 – 30 год. 
са по-скоро песимистично настроени. Сред тях 
относителният дял (44,4%) на отговорилите нега-
тивно на поставения въпрос е най-висок. Сред ли-
цата от възрастовата група над 50 год. преобладава 
мнението, че здравната система може да отговори 
само на някои специфични потребности на миг-
рантите (43,1%). Сред представителите на средна-
та възрастова група (30 – 50 год.) не се откроява 
категорично виждане по въпроса, но спрямо дру-
гите две възрастови групи, най-висок е делът на 
лицата (31,2%), приемащи, че здравната система 
напълно отговаря на потребностите на мигранти-
те (χ2=8,65;df=4;р>0,05).
 Мъжете (43,8%) са по-склонни да оценяват 
здравната система на страната като неспособна да 
осигури адекватни здравни грижи на мигрантите, 
докато при жените (40,9%) преобладава мнението, 
че нашата здравна система може да осигури здрав-
ни грижи само по отношение на някои специални 
здравни потребности на мигрантите. Приблизи-
телно по 1/4 от респондентите и в двете сравнява-
ни групи приемат здравеопазването като напълно 
подготвено да посрещне здравните потребности 
на мигрантите (χ2=4,11;df=2; р>0,05). 
 Изводи
 1. Над 3/4 от обхванатите в проучването 
представители на обществото (79%) приемат, 
че мигрантска вълна, предимно с цел транзитно 
преминаване по т.нар. балкански път (63%), за-
страшава  страната, а мненията за адекватност на 
политиката на държавата по отношение на миг-
рантите не са категорични, но преобладава вижда-

нето (68,8%) за ограничаване на достъпа на миг-
ранти в Р България.  
 2. Обществото не е запознато със социалните 
(78,8%) и здравни (86,2%)   проблеми на мигран-
тите, но здравето на мигрантите се приема (81,5%) 
като по-лошо от това на българското население 
и застрашаващо (88,8%) общественото здраве в 
страната. Преобладава относителният дял на рес-
пондентите, оценяващи нуждите на мигрантите от 
здравна помощ като по-високи (47,8%) от тези на 
българското население.
 3. Най-висок е делът на хората, които твър-
дят, че здравната система на страната не е подгот-
вена (39,1%) да осигури адекватни здравни грижи 
за мигрантите.
 4. Установяват се статистически значими 
различия, свързани главно с местоживеенето и 
пола на обхванатите лица, по отношение на запла-
хата, която здравния статус на мигрантите пред-
ставлява за общественото здраве в страната.
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PUBLIC ATTITUDES ABOUT THE MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF MIGRANTS
Mariela Kamburova

Abstract: Migrants are usually neither sicker nor healthier than the population of the host country. However, refugees and 
asylum seekers are often perceived as a „burden“ and a threat to the „healthy society“ of the host or transit country.
The aim of the survey is to examine public opinion about the medical and social problems of migrants and the preparedness of 
the health system in Bulgaria to help them.
Respondents accept (81.5%) the health of migrants as worse than that of the Bulgarian population and threatening (88.8%) 
public health in the country. The relative share of respondents assessing the needs of migrants for health care as higher (47.8%) 
than those of the Bulgarian population prevails. The highest share of people who claim that the country‘s health system is not 
prepared (39.1%) to provide adequate health care for migrants.
Key words: health of migrants, medical and social problems, health system

ПОКАНА

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЧОВЕКЪТ и ВСЕЛЕНАТА“,

посветена на 35-годишнината от създаването на

СЪЮЗА  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ – СМОЛЯН 
25 – 26.11.2021 г., Смолян, онлайн

ОСНОВНИ   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 ► Хуманитарни науки (литературна теория и литературна история, лингвистика,
               фолклористика, философия, история, архивистика, психология, педагогика и др.).
 ► Социални и икономически науки (маркетинг, мениджмънт, икономика, туризъм, 
               демография  и др.).
 ► Природни науки, математика и информатика (биология, химия, физика, астрономия, география,
               математика, информатика и др.). 
 ► Аграрни науки (растениевъдство, животновъдство  и др.).
 ► Технически науки и комуникационни техники и технологии и др.). 

Повече информация за конференцията и указанията за оформяне на материалите  за публикуване 
ще бъдат качени  на сайта на  организацията:  https://usb-smolyan.eu/.
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 Увод
 През миналия век с развитието на комбина-
торния химичен синтез и скрининга с висока про-
изводителност природните продукти остават на 
заден план, но през последните години те отново 
привличат вниманието на научната общност в об-
ластта на откриването на лекарства. Веществата с 
растителен произход притежават терапевтичен по-
тенциал, тъй като се отличават с повече структур-
но разнообразие и конформационна подвижност 
в сравнение със съединенията от една химична 
библиотека, които са проектирани с цел лекота на 
синтеза. Само 15% от висшите растителни видове 
са изследвани фитохимично и само 6% фармако-
логично и фактът, че медицината постоянно изис-
ква нови лекарства с нови механизми на действие, 
определя важността да се продължава фитохимич-
ното и фармакологичното проучване на земната 
флора [1, 2].

 Онкологичните заболявания се нареждат на 
второ място по разпространеност и причинена 
смъртност в развитите страни (след сърдечносъ-
довите болести) и са голям здравен проблем и в 
развиващите се страни. През 2012 г. е съобщено 
за 14,1 млн. случаи и 8,2 млн. починали от неопла-
зии по света. Природните вещества са най-важни-
те антиракови агенти. Те са подчертано ефективни 
като цитостатици при онкологични и инфекциоз-
ни заболявания, тъй като техен прицел са главни 
кръстовища в сложни сигнални пътища в раковите 
клетки или патогените. Затова към тях по-трудно 
се развива резистентност, отколкото към синте-
тичните агенти, чийто прицел са по-прости сиг-
нални пътища. Примери са хинин и артемизинин, 
които имат както цитотоксично действие, така и 
ефект срещу резистентни маларийни плазмодии. 
Шестдесет процента от лекарствата, използвани 
понастоящем за лечение и превенция на рак, са с 

IN	VITRO ЦИТОТОКСИЧНИ ФЛОРОГЛУЦИНОЛОВИ 
ПРОИЗВОДНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВИДОВЕ ЖЪЛТ 

КАНТАРИОН (Hypericum)
Яна Илиева*, 

доц. д-р Параскев Недялков, 
проф. д.ф.н. Георги Момеков, 

гл. ас. д-р Златина Коканова-Недялкова, 
доц. д-р Димитрина Желева-Димитрова,

Фармацевтичен факултет, 
Медицински университет – София

* Авторката е участвала в изследванията по време на  докторантурата си в катедра „Фармакогнозия“, Фарма-
цевтичен факултет, Медицински университет – София. Понастоящем тя е ас. д-р в Института по микробио-
логия „Стефан Ангелов“ – БАН.

Фигура 1. H. perforatum, H. maculatum и H. annulatum (отляво надясно).
Източник: http://www.freenatureimages.eu, https://eunis.eea.europa.eu и [10]
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произход от природни продукти от сухоземни и 
морски растения или микроорганизми. Те се от-
личават с по-ниска обща токсичност, а някои от 
тях, напр. камптотецините, проявяват и по-изби-
рателна цитотоксичност спрямо туморните клетки 
[1, 3]. Седем от най-активните и най-използвани 
противотуморни продукти са с растителен произ-
ход: подофилотоксин, паклитаксел и др., и те все 
още се получават единствено от растителни из-
точници, тъй като химичният синтез на хиралните 
молекули не е химически оправдан [2]. Също днес 
най-голяма част от (модифицираните) природни 
продукти във фаза на клинични изпитания или ре-
гистрация са антитуморни, като напр. куркумин, 
комбрестатин, ресвератрол, микробиалния брио-
статин, асцидиан от морско безгръбначно; коню-
гати с антитяло, които имат цитотоксичен компо-
нент с естествен произход и др. [1, 3].
 Hypericum L. (на Фигура 1 са показани ня-
кои важни представители) е голям космополитен 
род, наброяващ повече от 480 вида, главно треви 
и храсти, широко разпространени в умерените 
области, като в районите на тропиците се ограни-
чават в планинския пояс [1]. Главните секреторни 
структури за рода са т.нар. черни и прозрачни жле-
зи. Черните жлези съдържат червени хиперицини, 
които имат антимикробиални и антивирусни свой-
ства, но от друга страна, оказват фотодинамичен 
ефект, водещ при излагане на слънце до зачервява-
не и лезии по кожата на хора и животни [4]. Когато 
тъкани с черни жлези се стрият между пръстите, 
се отделя червен сок заради хиперицините и веро-
ятно това е причината на Hypericum във фолклора 
да се приписват магически защитни сили. Най-ве-
роятно H. perforatum L. е била билката, закачана 
над иконата и оттам произлиза и името: „hyper“ 
и „eikоn“, което се превежда от гръцки като „над 
икона“. Червеният сок е бил наречен от Парацелз 
през XVI в. „кръв на Св. Йоан“ и оттам произлиза 
и английското име на рода „St. John’s Wort“. Спо-
ред друга хипотеза това име произлиза от факта, 
че H. perforatum започва да цъфти в периода око-
ло деня на св. Йоан Кръстител или Еньовден. Ру-
ското име на рода – „зверобой“ – отразява факта, 
че много видове са отровни за животните заради 
фотодинамичния ефект на хиперицина, който при-
чинява хиперицизъм: възпаление на излаганата на 
слънце кожа и раздразнителност. В своите про-
зрачни жлези Hypericum spp. съдържат главните 
вторични метаболити за рода – флороглуциноли. 
Тези жлези приличат на светли перфорации, кога-
то листата се гледат срещу слънцето, оттам идва и 
латинското име на H. perforatum [1].

 Видовете Hypericum се използват от древ-
ността в традиционната медицина в различни час-
ти на света, главно като външно противомикробно 
и ранозаздравяващо средство, вкл. и в България, 
като българското име на Hypericum spp. e звъни-
ка и в народната медицина се използва най-вече 
H. perforatum [5]. Последният е най-проученият 
и най-широко разпространен вид от рода. Той е 
предписван още от Хипократ заради ранозаздра-
вяващите си свойства [1]. Важно е да се спомене 
антидепресантният ефект на този вид, за който 
клинични изследвания показват, че е сравним с 
ефекта на синтетични антидепресанти и това го 
прави единствената билкова алтернатива на кла-
сическите антидепресанти и единствения вид 
Hypericum, широко използван в официалната ме-
дицина (предписва се при лека до умерена депре-
сия, особено при деца) [6]. Всъщност Парацелз го 
е познавал като средство при психични разстрой-
ства, много преди депресията да бъде описана като 
патология. Но трябва да се знае, че хроничен при-
ем на H. perforatum намалява бионаличността на 
много лекарства. Интересно е, че в Камерун някои 
Hypericum видове се използват срещу епилепсия и 
тумори, а в Азия H. sampsonii и H. scabrum също 
се прилагат при онкологични заболявания. За мно-
го компоненти на Hyperiсаceaе е установена изра-
зена цитотоксична активност: флороглуциноли, 
хиперицини, (пренилирани) фенолни съединения 
като ксантони, бензофенони, депсидони и др. [1].
 Флороглуцинолите и техните производни 
са голям клас вторични метаболити в растенията. 
Представляват фенолни съединения, производ-
ни на 1,3,5-трихидроксибензен (флороглуцинол) 
(Фигура 2). Ацилфлороглуцинолите притежават 
ацилен остатък и са изключително многобройна 
група, като често те са полипренилирани (ПАФ). 
Съществуват моноциклични ПАФ (МПАФ), го-
ляма група бициклични ПАФ (БПАФ) и полици-
клични ПАФ (ППАФ), като някои от тях са с „ди-
амантоподобния“ (хомо)адамантанов скелет, за 
който се е предполагало, че не може да се синтези-
ра от живи организми. До 2005 г. са изолирани 119 
ППАФ, сега броят им е нараснал на над 440 и се 
откриват нови [7]. Множеството пренилови групи 
и пръстеновите системи ги отличават от другите 
растителни вторични метаболити. Флороглуци-
нолите имат разнообразни биологични действия: 
противомикробно, антиоксидантно, противовъз-
палително, антихелминтно, антидепресантно, 
спазмолитично и др. Горчивите α-хмелови кисе-
лини (главно хумулон) имат седативно, естроген-
но, апетитовъзбуждащо и антибиотично действие 
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[4]. Функцията и екологичната роля на флороглу-
цинолите в растенията не е напълно изяснена. За 
хмеловите киселини в жлезите на женските съцве-
тия е съобщено, че отблъскват кърлежите и лист-
ните въшки. ППАФ в Hypericаceae и Clusiaceae 
имат подобна функция, те са част от вторичните 
метаболити, които защитават растението и семе-
ната му от патогени и вредители и затова прозрач-
ните жлези се съдържат в голямо количество и в 
цветовете, и плодника. Съществува и хипотезата, 
че флороглуцинолите привличат опрашители, но 
са необходими повече проучвания [1].

 ППАФ са главните вторични метаболити 
в Hypericum spp. и повечето са БПАФ с бици-
кло[3.3.1]нонан-2,4,9-трионов скелет от хипер-
форинов тип. Хиперфоринът е най-известният 
и най-проучен ацилфлороглуцинол, освен това е 
най-разпространеният и с най-широка активност 
флороглуцинол от род Hypericum. За пръв път е 
изолиран през 1971 г. [8] от H. perforatum – най-из-
вестното лечебно растение, съдържащо флороглу-
циноли. Важно е да се отбележи, че хиперфоринът 
е и главното антидепресантно вещество от расте-
нието [1].
 Множество МПАФ и хиперфорини от род 
Hypericum притежават силна антипролиферативна 
активност in vitro и in vivo. Много изследвания са 
посветени на силно изразеното антинеопластично 
действие на хиперфорина. Цитотоксичен ефект е 
установен за пръв път през 2002 г., което го прави 
първият флороглуцинол от хиперфоринов тип и 
първият такъв от род Hypericum, за който е откри-
та такава активност [9]. Методът, който най-ши-
роко се използва за установяване цитотоксичност 
на флороглуциноли от Hypericum върху туморни 
клетъчни линии, e MTT-тест.
 В България се срещат 22 вида от род 
Hypericum, като цитотоксични флороглуцинолови 
производни са открити в 17 от тях (Таблица 1). Тези 
проучвания са извършени както от български, така 
и от чужди автори и цитотоксичната активност на 
някои от тези флороглуциноли е установена, кога-
то те са открити във видове, които не се срещат в 
страната. В повечето от тези 17 вида, с изключе-

ние на H. elegans Stephan ex Willd, H. cerastioides 
(Spach) N. Robson и H. aucheri Jaub. ex Spach, е 
открит хиперфорин. Досега изследванията, извър-
шени в България, съобщават за най-много цито-
токсични флороглуциноли в H. maculatum Crantz, 
а за такива с най-силна активност в H. annulatum 
Moris. Други видове Hypericum, в които са открити 
флороглуциноли, но без цитотоксична активност, 
са H. thasium Griseb, H. rochelii Griseb ex Schenk и 
H. umbellatum Kern. Видовете, в които засега не са 
открити флороглуциноли, са H. boissieri Petrovic и 
H. setiferum Stefanov, който е изчезнал вид [1, 5]. 
 Hypericum maculatum 
 От този вид са изолирани 11 флороглуцино-
лави производни с цитотоксична активност. Сред-
ните инхибиращи концентрации (IC50), установе-
ни с МТТ тест на хиперполифилирин/хиперибин 
J 7, са 5.3, 5.7 и 21.3 μM спрямо клетки от лини-
ите SKW-3 (левкемия), BV-173 (B-клетъчна лев-
кемия) и K-562 (хронична миелоидна левкемия). 
Макулатохиони А–D (Фигура 3) и еректхион А 
са изпитани върху същите линии и демонстри-
рат IC50 стойности в интервала 12.3 – 77 μM [11]. 
3-Геранил-1-(2-метилпропаноил)-флороглуцинол 
и 3-геранил-1-(2-метилбутаноил)-флороглуцинол 
(Фигура 3) имат антипролиферативна (антиангио-
генна) активност спрямо линия от капилярен ендо-
тел HMEC-1 с IC50 21 и 11 μM, съответно. Резулта-
тите при това проучване показват, че с увеличение 
на липофилността  на веществата (напр. увеличе-
ние на прениловите заместители и на атомите на 
ацилната група) се увеличава и цитотоксичността 
заради по-лесна дифузия през клетъчните мембра-
ни. Извършен е и тест за морфогенеза върху тези 
две вещества и само второто инхибира образува-
нето на капиляри, което  не корелира с антипроли-
феративната активност [12].
 Hypericum annulatum 
 От растението са изолирани хиператома-
рин, хиперанулатини A-E, известните отпреди 
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Фигура 2. Флороглуцинол
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флороглуциноли 3-геранил-1-(2-метилпропано-
ил)-флороглуцинол и хиперкаликсон A (Фигура 4) 
и др. 
 Хиператомаринът проявява силна цито-
токсичност върху панел клетъчни линии от солид-
ни тумори и кръвни неоплазии: активността му е 
сравнима с тази на референтния антитуморен аг-
ент даунорубицин и дори я превъзхожда при ня-
кои линии. IC50 стойностите, установени с МТТ 
тест, са от 0.14 до 15.71 µМ. Специално внимание 
заслужава да се обърне на линията HL-60 (остра 
миелоидна левкемия) и нейния вариант HL-60/
DOX, който проявява множествена лекарствена 
резистентност заради свръхекспресия на ефлукс-
ния ATФ-транспортер MRP1. Тъй като природни-
те продукти, включително някои от най-важните 
антинеопластични агенти, са субстрати на такива 
транспортери, е важно да се изследва профилът 
на химиочувствителност на HL-60 срещу този на 

Таблица 1. Цитотоксични флороглуциноли във видове Hypericum, които се срещат в България

1 Малките количества хиперфирин, намерени в H. Perforatum, затрудняват сигурното определяне на струк-
турата му чрез ЯМР спектроскопия. Затова хиперфирин, идентифициран само чрез масспектри, е възможно 
да е секохиперфорин, който има същата молекулна формула [1].
2 Хиператомарин, идентифициран само чрез масспектри, е възможно да е хиперкаликсон А, който има съ-
щата молекулна формула [1].

HL-60/DOX, което се отразява от RI (Resistance 
index, индекс на резистентност). IC50 на хиперато-
марин спрямо HL-60/DOX е по ниско (1.79 µМ) 
от IC50 спрямо HL-60 (2.15 µМ), което прави RI 
по-малък от 1, т.е. това вещество преодолява рез-
истентността на HL-60/DOX, явление, известно 
като колатерална чувствителност. В SKW-3 клетки 
(T-лимфоцитна левкемия) съединението индуцира 
апоптоза и освен това причинява застой в G1 фаза 
от клетъчния цикъл в KG-1 клетки при концентра-
ции, по-ниски от апоптогенните. Застоят в тази 
фаза предотвратява репликацията на увредена 
ДНК и съответно нерегулираната пролиферация на 
туморни клетки. Антиангиогенният ефект (спря-
моендотелни клетки HUVEC) е по-голям от рефе-
рентния агент талидомид [13, 14]. 
 Цитотоксичността на хиперанулатини A-E е 
изпитана чрез МТТ-тест върху панел туморни кле-
тъчни линии: споменатите SKW-3, HL-60 и HL-

Вид Съединение
H. perforatum L. Хиперфорин, хиперфирин, хиперполифилирин/хиперибин J, фурохиперфорин, уралодин А, фуроад-

хиперфорин изомер B, 15-епи-хиперфоратин I, 32-епи-хиперфоратин Е, хиперфоратини A-K, фуро-
хиперфорин изомер 1, пирано[7,28-b]хиперфорин, оксепахиперфорин, хифенрон А, олимпицин А, 
изоякареубин

H. hyssopifolium Vill. Хиперфорин 
H. linarioides Bosse Хиперфорин 
H. richeri Vill. Хиперфорин
H. montbretii Spach Хиперфорин 
H. androsaemum L. Хиперфорин, хиперфирин или секохиперфорин1, хиперполи-филирин/хиперибин J, фурохиперфорин, 

хиператомарин или хиперкаликсон А2, токсилоксантон
H. tetrapterum Fr. Хиперфорин, хиперфирин или секохиперфорин1, хиперполифилирин/хиперибин J, фурохиперфорин, 

хиператомарин или хиперкаликсон А2, 1,3,5,6-тетрахидроксиксантон
H. annulatum Moris Хиперфорин, хиперфирин или секохиперфорин1, хиператомарин,  хиперанулатини А-D
H. hirsutum L. Хиперфорин
H. maculatum Crantz Хиперфорин, хиперполифилирин/хиперибин J, 3-геранил-1-(2-метилпропаноил)-флороглуцинол, 

3-геранил-1-(2-метилбутаноил)-флороглуцинол, еректхион А, макулатохиони А-D, 1-[3,4-дихидро-
5,7-дихидрокси-2-метил-2-(4-метил-пент-3-ен-1-ил)-2H-1-бензопиран-8-ил]-2-метилпропан-1-он, ем-
петрифердинан B, 1,3,5,6-тетрахидроксиксантон

H. calycinum L Хиперфорин, хинезин II, хиперкалини A-С, хиперкалин хомолози 1 и 2
H. rumeliacum Boiss Хиперфорин, хиперфирин или секохиперфорин1

H. olympicum L. Хиперфорин, олимпицин А 
H. barbatum Jacq. Хиперфорин 
H. elegans Stephan ex 
Willd.

7-Епи-клузианон, елегафенон 

H. cerastioides (Spach) N. 
Robson

Гарцимангозон D, 1,3,6,7-тетрахидроксиктантон (норатириол), 

H. aucheri Jaub. ex Spach Хиперполифилирин/хиперибин J, макулатохиони А-D, еректхион A, аухерини A-C 
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60/DOX, както и MDA-MB-231 (аденокарцином 
на млечната жлеза), K-562 (хронична миелоидна 
левкемия) и човешки „нормални“ клетки, обез-
смъртената нетуморогенна линия HEK-293 (ем-
брионални бъбречни клетки). Хиперанулатини А 
и В са най-активните метаболити, чиито IC50 стой-
ности срещу химиочувствителните туморни ли-
нии са в интервала 3.42 – 5.87 μM и 1.48 – 8.21 μM, 
съответно. Въпреки че действието им е по-слабо 
от това на подофилотоксин, IC50 стойностите им са 
сравними, дори и в някои случаи по-силни от тези 
на другата положителна контрола и антитуморен 
агент етопозид. Хиперанулатини С, D и E имат 
по-слабо изразена цитотоксичност върху тези ли-
нии с IC50 6.05 – 35.94 μM, а още по-слаба е актив-
ността на  хиперкаликсон А (IC50 10.99 – 45.64) 
и на 3-геранил-1-(2-метилпропаноил)-флороглу-
цинол. Както се очаква, HL-60/DOX се оказва 
най-малко чувствителна и при нея се наблюдават 
едни от най-високите IC50 стойности. В същото 
време се наблюдава колатерална чувствителност 
за хиперанулатини A и D и хиперкаликсон А (RI 
0.8, 0.5 и 0.8, съответно), докато етопозид и подо-
филотоксин в това изследване имат RI 33.3 и 25.6, 
съответно. Отделно хиперкаликсон А има умерена 
цитотоксичност срещу клетки KB (епидермоидeн 
карцином), Jurkat (T-клетъчна левкемия) и Caco-2 
(рак на дебелото черво) с IC50 стойност около 6.5 
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Фигура 3. Флороглуциноли от H. maculatum
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μg/ml, но не e активeн спрямо клетки от миосар-
ком до 20 μg/ml [1, 10].
 Индексът на селективност (SI) отразява 
дали дадено БАВ има по-селективен инхибито-
рен ефект върху туморните клетки в сравнение с 
нормалните клетки от организма. В практиката за 
ефективни се приемат съединенията с SI ≥ 2 или 
3, а още по-добре е ако SI ≥ 10. Хиперанулатин В 
има много висок SI (7.9), но хиперанулатин А при-
тежава SI < 1. Хиперанулатин Е има също висок 
SI от 2.9, а всички останали вещества имат SI > 1, 
т.е. инхибират по-специфично туморните клетъч-
ни линии, отколкото нетуморигенната клетъчна 
линия. 
 Антинеопластичният механизъм на действие 
на хиперанулатините най-вероятно е индуциране 
на вътрешния, митохондриален път на апоптозата, 
тъй като те активират прокаспаза 9 in vitro (Фи-
гура 5) а тези от тях, изследвани за влияние вър-
ху антиапоптотичните протеини survivin, Bcl-xL 
(хиперанулатин А и В), намаляват експресията им 
(непубликувани данни). Апоптогенният ефект е 
възможно да се дължи на активиране на мембран-
ните калциеви канали TRPC6, които индуцират 
калций-зависима апоптоза, каквато е и хипотезата 
за хиперфорин [1]. 
 In silico ADME (Absorption, Distribution, 
Metabolism and Excretion) скрининг на хипера-
нулатините чрез компютърния онлайн модел 
SwissADME, разработен от Швейцарския инсти-
тут по биоинформатика, показва, че тяхната ли-
пофилност и хидрофобност са благоприятни за 
цитотоксичния им ефект, което може да се обясни 
с по-лесна дифузия през клетъчната мембрана, но 
не и за тяхната стомашно-чревна абсорбция, и ако 
съединенията се използват за лидерни молекули 
за полусинтез, липофилността им трябва да се на-
мали [15]. 
 Hypericum aucheri 
 В него са установени пет известни пренили-
рани флороглуцинола хиперполифилирин/хипе-
рибин J, макулатохиони А-D и еректхион А и три 
хроманона, съдържащи флороглуцинолово ядро: 
аухерини А-C (Фигура 6). Аухерините са умере-
но цитотоксични спрямо линиите MDA-MB-231, 
SKW-3, HL-60, HL-60/DOX и EJ (карцином на 
пикочния мехур) с IC50 19.6 – 57.8 μM. Аухерини 
А и С проявяват колатерална чувствителност (RI 
0.9 и 0.6 съответно). Антинеопластичният меха-
низъм на действие на аухерините също е изслед-
ван и най-вероятно отново е индуциране на мито-
хондриалния апоптотичен път, тъй като те отново 
активират прокаспаза 9 in vitro [16].
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Фигура 5. Резултати от Western blot – анализ за прокаспаза 9 в туморни клетъчни линии EJ, MDA-MB-231 
и SKW-3, третирани с хиперанулатини А и В, които са сред най-цитотоксичните изолирани вещества от H. 
annulatum. Показани са относителните плътности на протеина, сравнени с β-актин и нормализирани като 
процент от нетретираната контрола, изчислени чрез дензитометричен анализ. Клетките са изложени на ек-
виефективни концентрации, кратни на IC50 (съответно IC50 и ½ IC50)
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Фигура 6. Флороглуцинолови производни от 
H. aucheri
 Hypericum elegans
 Елегафенон и 7-епи-клузианон (Фигура 7) 
проявяват сходна цитотоксичност спрямо клетъч-
ни линии от хематологични неоплазии (HD-MY-Z, 
K-562 и KE-37): IC50 стойностите на 7-епи-клу-
зианон са в интервала 9.8 – 13.6 µМ. Разтворен в 
EtOH вместо в DMSO, елегафенон има по-ниски 
IC50 стойности при HL-60, HL-60/DOX, MDA-
MB-231, SKW-3 и HEK-293 (непубликувани дан-
ни). Установена е и апоптоза като механизъм на 
действие в SKW-3 клетки [17]. Отделно елегафе-
нон, както и олимпицин А (открит в H. olympicum, 
Фигура 7) оказват сходен процент на инхибиране 
пролиферацията на група клетъчни линии от со-
лидни тумори (между 45% и 84%), т.е. дали ацил-

ната група е ароматна, или алифатна, няма значе-
ние за антипролиферативната активност в този 
случай [18].
 7-Епи-клузианонът е широко изследван за 
цитотоксична и антитуморна активност. Спря-
мо повечето от група линии от солидни тумори 
той е по-ефективен от антитуморния агент док-
сорубицин. Авторите предполагат, че заради не-
гови структурни особености механизмът му на 
действие може да се дължи на неконкурентното 
инхибиране на катепсини B и G (протеази, които 
хидролизират междуклетъчния матрикс и спома-
гат за метастазирането). От фармакокинетична 
гледна точка се предпочита разработването на 
малки липофилни непептидни катепсинови инхи-
битори, точно какъвто е 7-епи-клузианон [19]. Той 
мощно индуцира апоптоза при 40 μM в клетъчни 



НАУКА – кн. 4/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

39

НАУЧНИ	ИЗСЛЕДВАНИЯ

линии от глиобластом, един от най-агресивните и 
най-често срещани тумори на ЦНС, и дълготрайно 
намалява способността им да образуват колонии. 
Освен това причинява застой в G1 фаза от клетъч-
ния цикъл, което отчасти се дължи на инхибиране 
експресията на циклин А. Метаболитът е и онко-
превантивен за миши клетки от костен мозък 
(предпазва ги от циклофосфамид-индуцирани 
ДНК повреди) [1]. Освен това той e антипролифе-
ративен за A549 клетки (рак на бял дроб) с SI 3,6. 
Механизмът на действие е апоптоза; предизвик-
ване на застой в прехода G1/S на клетъчния ци-

къл, което най-вероятно се дължи на активиране 
на p53 протеина; и интересни нарушения на ци-
тоскелета: замъглени микротубули и клетки с ден-
дритоподобни израстъци, но няма директно взаи-
модействие между веществото и микротубулите. 
Актиновите микрофиламенти, които са важни за 
метастазирането, също се увреждат: клетките се 
окръглят, губят стрес-фибрите си и не формират 
клъстери [20]. 
 Заключение
 Изолираните от български видове Hypericum 
ацилфлороглуциноли проявяват от слаба до сил-
на цитотоксичност. Изследванията, извършени в 
България, съобщават за най-много цитотоксич-
ни флороглуциноли в H. maculatum, а за такива с 
най-силно действие в H. annulatum. Най-активни-
те от тях, напр. хиператомарин и хиперанулатини 
А и В са перспективни за бъдещи по-задълбочени 
фармакотоксикологични проучвания. Те са по-
редното потвърждение, че флороглуцинолите и 
ППАФ са перспективен клас лидерни структури 
за получаването на антинеопластични агенти с 
плейотропно действие. Насоки за бъдеща работа 
включват: да се изследва антимикробиалната и 
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Фигура 7. Ацилфлороглуциноли, изолирани от H. elegans и H. olympicum

антивирусната им активност, да се синтезират по-
лусинтетични производни на най-цитотоксичните 
вещества, за да се преодолеят фармакокинетич-
ните им ограничения и ограниченията, свързани 
с цитотоксичност върху здрави клетки; да се на-
правят in vivo токсикологични изследвания на тези 
производни и/или на нативните вещества. 
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IN VITRO CYTOTOXIC PHLOROGLUCINOL DERIVAITEVES FROM BULGARIAN 
HYPERICUM SPECIES

Yana Ilieva, Paraskev Nedialkov, Georgi Momekov,  Zlatina Kokanova-Nedialkova, 
Dimitrina Zheleva-Dimitrova

 
Abstract: Hypericum L. is a large widespread genus of more than 480 species mainly herbs and shrubs used 
from ancient times in traditional medicine in different parts of the world, mainly as an antimicrobial and wound-
healing remedy. Phloroglucinols are the main secondary metabolites in the genus and many of them have strong 
antiproliferative activity. There are 22 Hypericum species in Bulgaria. Cytotoxic phloroglucinol derivatives have 
been found in 17 of them and they exert from weak to potent activity. The aim of the article is to present the research 
on that topic conducted in Bulgaria. Studies report the most numerous cytotoxic phloroglucinols in H. maculatum 
Crantz and those with the highest activity – in H. annulatum Moris. Two more species (H. aucheri Jaub. ex Spach 
H. elegans Stephan ex Willd.) where Bulgarian research discovered cytotoxic ploroglucinols are presented. The 
most active ones from these compounds, e.g. hyperatomarin and hyperannulatins A and B from H. annulatum, are 
promising for future in-depth pharmacotoxicological studies. They are another confirmation that phloroglucinols 
are a promising class lead scaffolds for obtaining antineoplastic agents with pleiotropic action.
Key words: Hypericum, (acyl)phloroglucinols, cytotoxic, cancer, Hypericum annulatum
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200	ГОДИНИ	ОТ	РОЖДЕНИЕТО	НА	ГЕОРГИ	СТОЙКОВ	РАКОВСКИ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – 

200 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“ 
Полковник доц. д-р Димитър Ташков, 

заместник-началник по учебната и научната част 
на Военната академия „Георги Стойков Раковски“

  Личността на Георги Стойков Раковски неизменно привлича интереса на поколения изследовате-
ли. Историографията, посветена на патриарха на българското организирано националноосвободително 
движение през XIX в., наброява стотици научни трудове. През 2020 г. по инициатива на генерал-майор 
д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия, чийто патрон е именно видният котленец, започна 
подготовката за отбелязване на двестагодишнината от рождението на Георги Раковски. Централно мяс-
то в плана за честванията зае идеята за провеждането на научна конференция с международно участие, 
на която да бъдат представени най-новите достижения на научната мисъл, занимаваща се с живота и с 
делото на бележития българин.
 Същинската организация на форума започна през януари 2021 г., когато със заповед на началника 
на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ бе назначен Организационен комитет за подготовката 
и провеждането на конференцията, оглавен от полковник доцент д-р Димитър Ташков – заместник-на-
чалник по учебната и научната част на Военната академия. Успоредно с това бе определен и оперативен 
екип в състав от десет души. Взе се решение конференцията да включва една пленарна сесия и три те-
матични кръга: 1) Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движение, 
2) Георги Раковски – ученият и творецът, 3) Личността на Георги Раковски в международен план.
 Научната конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмър-
тие“ се проведе на 12 – 13 април 2021 г. във Военната академия. Предвид извънредната епидемиологич-
на обстановка в страната и в чужбина и свързаните с нея мерки форумът се състоя в хибридна форма, 
като бе осигурена видеоконферентна връзка с всички участници в него. В конференцията взеха участие 
повече от тридесет души от различни институции и научни организации.
 Събитието започна с приветствия от страна на генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, замест-
ник-министър на отбраната, и господин Боил Банов, министър на културата. Първият изтъкна нераз-
ривната връзка между личността на Георги Раковски и нашата военна Алма Матер, а вторият акцентира 
върху някои ключови моменти от революционната и от публицистичната дейност на видния български 
възрожденец.
 След приветствията на официалните лица доклад изнесе началникът на Военна академия гене-
рал-майор д-р Груди Ангелов. Темата на неговото изложение бе „Георги Стойков Раковски и държав-
ността“. Той аргументира тезата, че жалоните на Третата българска държава могат да бъдат открити 
още преди нейната фактическа поява на европейската политическа карта през 1878 г. в идеите на Георги 
Раковски. Генерал-майор Ангелов постави ударение върху факта, че особено място в плановете на Ра-
ковски за освобождение на българския народ заема виждането за създаване на национална въоръжена 
сила.
 След това доклади изнесоха четирима професори: Пламен Митев от Историческия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пламен Павлов от Историческия факултет на Вели-
котърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Евгений Сачев от Университета по библиотеко-
знание и информационни технологии и Венелин Терзиев от Министерството на културата. Те предста-
виха различни аспекти от революционната идеология и дейност, научните приноси за разбирането на 
българската народопсихология и просветителското дело на Георги Раковски.
 Първият тематичен кръг на форума под надслов „Георги Раковски – патриархът на българско-
то националноосвободително движение“ включваше единадесет участници. Негов модератор беше 
проф. д-р Пламен Митев. Тематичният кръг бе открит от проф. д.и.н. Светлозар Елдъров от Института 
за балканистика с Център по тракология при БАН, който представи връзката между революционната 
идеология на Раковски и Левски и освободителните борби на македонските и тракийските българи в 



200	ГОДИНИ	ОТ	РОЖДЕНИЕТО	НА	ГЕОРГИ	СТОЙКОВ	РАКОВСКИ

НАУКА – кн. 4/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

42

периода 1878 – 1912 г. След това с доклади се отличиха редица представители на Военна академия, сред 
които доцентите Румен Николов, Анатолий Прокопиев и Радослав Бонев. В техните изложения бяха 
описани и анализирани различни моменти от схващанията на видния котленец за независимата българ-
ска държавност, за европейското влияние при формирането на неговото военнотеоретично наследство, 
политическата му идеология и други. Интересни доклади изнесоха участници от СУ „Св. Климент 
Охридски“ и Регионален исторически музей – Пловдив, както и независимият изследовател инженер 
Георги Мъндев.
 Вторият тематичен кръг „Георги Раковски – ученият и творецът“ обхвана пет доклада, а негов 
модератор бе проф. д-р Евгений Сачев. Особен интерес предизвикаха изложенията на проф. д-р Кирил 
Топалов от Националната асоциация „Георги Стойков Раковски“ и проф. д.ф.н. Румяна Дамянова от 
Института за литература при БАН, които включваха любопитни моменти от творчеството на бележи-
тия възрожденец – неговата поезия, писма и публицистика. Твърде заинтригуващ бе и докладът на гл. 
ас. Никола Караиванов от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. 
Климент Охридски“, посветен на приноса на Раковски за създаването и за развитието на Болградската 
гимназия – един малко известен епизод от битието на котленеца.
 Третият тематичен кръг, озаглавен „Личността на Георги Раковски в международен план“, 
включваше 10 участници. Той бе проведен на втория ден от конференцията с модератор проф. д-р Пла-
мен Павлов. Панелът започна с изложението на проф. д.и.н. Николай Червенков, почетен председател 
на Научното дружество на българистите в Република Молдова, в което бяха представени връзките на 
Георги Раковски с бесарабските българи. Сериозен интерес предизвика докладът на доц. д-р Радослав 
Спасов от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, който засегна мястото на Раковски в 
английската дипломатическа кореспонденция от XIX в. Асистент д-р Ивайло Найденов от Института за 
исторически изследвания при БАН представи любопитен поглед върху предпоставките, превърнали Ге-
орги Раковски в патриарх на българската националноосвободителна революция. Значителни дискусии 
и остри критики белязаха изказването на Иван Тренев от радио „Гама“ – Видин, който изложи хипоте-
зата за връзките на Георги Раковски с европейското и световното масонство, но на въпросите, свързани 
с използваните от него исторически извори, той не успя да даде конкретен отговор.
 Представените на конференцията доклади бяха отпечатани в сборника „Георги Стойков Раковски 
– 200 години безсмъртие“, издание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Книжното тяло се 
състои от над 200 страници и е достъпно на сайта, в книжарницата и в библиотеката на Военната ака-
демия.
 С проведената във Военна академия на 12 – 13 април 2021 г. научна конференция с международно 
участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ се постави началото на организираните 
национални чествания, посветени на двувековния юбилей от рождението на патриарха на българското 
националноосвободително движение през епохата на Възраждането. 
 На читателите на сп. „Наука“ предоставяме два от докладите, изнесени на конференцията.

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ И ДЪРЖАВНОСТТА
Генерал-майор д-р Груди Ангелов, 

началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 Историята на човечеството е история на 
общностите, в които хората се обединяват, за 
да осигурят своето съществуване и развитие. 
Най-цялостна и систематизирана сред тях е Дър-
жавата. Обобщено казано, държава е съвкупност-
та от всички действия, взаимоотношения и връзки 
между хората, обитаващи определено територи-
ално пространство. По-конкретно формулирано, 

държавата е „институционално организирана 
общност на легитимната политическа система за 
управление върху територия с точно определени 
и международно признати граници, притежаваща 
утвърден външен и вътрешен суверенитет“ [1, с. 
35 – 36]. 
 Държавата възниква, когато общността пре-
следва конкретни цели, реализацията на които е 
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невъзможна без обединяване, сплотеност и целе-
насоченост на действията на отделните индиви-
ди. Държавата е обективен и закономерен резул-
тат именно от материализацията на тези единни 
действия на общността.
 Понятието „държавност“ е неразривно свър-
зано, но не и идентично с понятието „държава“. 
Държавността е израз на желанието на общността 
да създава и развива форми на съвместен живот и 
дейност в пределите на своя териториален ареал и 
да се стреми към осигуряването на външен суве-
ренитет. Тя отразява обединяващите политически 
цели и задачи, като същевременно установява йе-
рархия на материалните и духовните ценности, с 
което гарантира интегритет на общността1.
 Държавата като институция, от една страна, 
утвърждава държавността, но от друга, се основа-
ва на нея. Това обяснява странния на пръв поглед 
феномен, при който е възможно държава да не 
съществува, но държавността да е неопровержим 
факт. В своята история България на два пъти из-
пада в такова състояние – принудена е да прекра-
ти институционалното си съществуване, но това 
не довежда до изчезване на българската държав-
ност. Тя оцелява, за да се превърне във фундамен-
та, върху който се възстановява новата българска 
държава.
 По времето на Раковски изграждането на 
независима българска държава е абсолютно не-
възможно без организиран процес на отделяне на 
българската държавност от господството на адми-
нистративно-управленската система в Османската 
империя. Политическото освобождаване обаче не 
е единствената неимоверна трудност – необходи-
мо е и отърсване от не по-малко тежкото рели-
гиозно и духовно потисничество в нея, както и 
изплъзване от опитите за културна и национална 
асимилация, заявявани от съседни страни. 
 Именно на тази благородна цел – предотвра-
тяване на заплахите и рисковете за българската 
държавност и създаване на предпоставки за из-
граждане на суверенна държава – Георги Раковски 
самоотвержено посвещава целия си съзнателен 
живот. Характеристиката му от българската ис-
ториография и неговият образ в народната памет 
са на основоположник, организатор и идеолог на 

българското националноосвободително движение, 
военен теоретик, писател, публицист и етнограф. 
Цялата му активна разностранна дейност обаче 
може да бъде подведена под един общ знаменател 
– усилия за съхраняване и укрепване на българ-
ската държавност като задължително условие за 
възстановяване на националната държава. Те са 
съсредоточени върху едни от най-важните компо-
ненти на държавността като система – „икономи-
ческите, социалните, етническите, културните и 
духовните основи на нацията“ [1, c. 57]. 
 Тяхното оцеляване и развитие обаче е не-
възможно без наличието на политическа свобода 
като изконна индивидуална и общностна цен-
ност. Именно нея Раковски поставя на приори-
тетно място в своята дейност. За него свободата 
е равнозначна на човешката същност, липсата ѝ 
обрича индивида на пълно обезличаване и скот-
ско съществуване:  „Человек, кой няма граждан-
ска независимост, той не съществува на този свят, 
нито се от някого поменува. Всякий го презира и 
уничтожава като недостойнаго да носи име чело-
века, създаннаго по образу и по подобия божия. 
Сам създател, когда изначала е създал человека, 
създал го да бъде свободен и да живее живот неза-
висим.... Человек, кой не чувствува що е свобода, 
той е равен или по-долен и от безсловесни живот-
ни“ [2].
 За Раковски освобождаването на българ-
ската народност от османския деспотизъм е не-
възможно по мирен начин. Затова той страстно 
призовава българите да не си въобразяват, че „сво-
бода се добива без кръв и без скъпоценна жертва“, 
без самите те да „се земат за оръжие и да пролеят 
кръв“. Неизбежно е всеки от тях да приключи с 
надеждите и очакванията „друг да го освободи“, 
вместо самият той да тръгне към бойното поле 
„под знамена на непобедимия български лъв“. За-
щото „мечом са бьлгари своя свобода изгубили, 
мечом пак тряба да я добият!“ [3].
 Именно затова Раковски посвещава значи-
телна част от дейността си на проекти за строи-
телство на национална въоръжена сила и начини 
за нейното използване. През 1861 г. разработва 
план за провеждане на кампания със силите на 
„един добре оръжен полк от 1000 добри избрани и 

1 Сред множеството разработки на тема „държава“ и „държавност“ за заслужаващи внимание по отношение 
на интерпретацията на понятията считаме: Der Staat. Ideengeschichtliche Grundlagen, Wandel der Aufgaben, 
Stellung des Bürgers. Schwalbach, 2003; Stefan Breuer: Der Staat. Entstehung, Typen und Organisationsstadien. 
Reinbek, 1998; Bernd Marquardt. Universalgeschichte des Staates. Von der vorstaatlichen Gesellschaft zum Staat 
der Industriegesellschaft. Münster, 2009; Murray N. Rothbard. The Anatomy of the State. Ludwig von Mises 
Institute, 2018; Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Москва: Академи-
ческое издательство „Аквилон“, 2016. От тях са породени настоящите размишления.
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окървавени в бой люди“, който да проникне неза-
белязано от сръбска на българска територия и да 
се придвижи на изток по билото на Стара плани-
на. Маршрут, който  до Черноморското крайбре-
жие „е заселен почти се от българи и твърде малко 
турски или смесени села се нахождат. Нигде няма 
крепост по тия места, нито някой си пункт е завар-
ден от редовно или нередовно турско войнство“. 
При движението си из Балкана формированието 
трябва да „подигне на оръжие сичките села“ и 
чрез тях непрекъснато да увеличава числеността 
си.  Раковски е убеден, че още преди достигането 
на Търново „ще има най-малко до 150 000 на крак 
мъже, от коих 40 хиляди въоръжени“. Според него 
в крайната точка на маршрута след надигане на 
селищата, „що са в подножието и от двете страни 
на Балкана“, въстаническият ресурс ще достигне 
численост „до 500 хиляди мъже“, разполагащи 
със „сто хиляди пушки за бой“. Спрямо противни-
ка по време на този поход Раковски е едновремен-
но безпощаден и великодушен: „Колкото турци по 
селата и по градовете се предадат, ще им се зема 
оръжието и ще им се респектува чест, вяра и имот, 
а колкото стоят противни, ще се избиват за пример 
на другите“.
 Няколко години по-късно Раковски разра-
ботва значително по-цялостен и систематизиран 
военен проект, посветен на строителството на на-
ционална въоръжена сила.
 Документът практически по нищо същест-
вено не отстъпва на който и да било от множе-
ството нормативни актове в сферата на военното 
дело, които ще бъдат прилагани впоследствие в 
независимата Трета българска държава, и в мно-
го отношения основателно може да бъде интер-
претиран като техен прототип. В него е заложен 
приоритетът на политическото спрямо войсковото 
ръководство – решението за създаване на закона 
е взето от  „Върховното народно българско тайно 
гражданско началство“, нагърбващо се с матери-
алното осигуряване на формированията, от които 
изисква постоянен отчет за дейността им. Съще-
временно политическото ръководство гарантира 
логистичното осигуряване, на „всичките нуждни 
потребности за похода“ на четите. Предвидено е 
във всяко въоръжено формирование да се прилага 
строго принципът на единоначалието: „Народни-
те горски чети имат да се предвождат и управляват 
всяка една от едного предводителя под името вой-

вода“. Командният състав е строго йерархизиран: 
„Войводите ще се делят на три степени“, като пър-
вите две се определят с политическо решение – 
назначават се от „Върховното народно началство“, 
а третите са избор на главнокомандващия (Глав-
ний войвода), под чието ръководство са поставени 
„всичките чети“. Комплектуването на формиро-
ванията е задължение на „всеки първостепенен и 
второстепенен войвода“, които трябва да поставят 
пред кандидатите за постъпване изискването за 
стриктно придържане към ред и строги морални 
императиви. В случай на последвало отклонение 
от поетия ангажимент: „Ако ли же някой си при-
еме с клетва тия обвязаности и се съпричисли в 
народните горски чети, а отпосле пристъпи една 
само от тия святи обвязаности“, то тогава войво-
дата има пълната власт да го накаже „тутакси със 
смърт“. Същото е и наказанието за предателство, 
извършено от „кого и да е другиго българина“. 
Приемането в четите на доброволци, чиято нацио-
налност не е българска, а вероизповеданието не е 
християнско, е недопустимо: „Ни един инородец 
и иноверец не ще се приема по никакъв начин в 
народните български горски чети“2 [4].
 Както по време на подготовката, създаване-
то и съществуването на Белградската легия, така и 
в плановете му за освобождението на България от 
1858 и 1861 г. Раковски разработва прецизни про-
екти по въпросите на набирането, организацията, 
командването и дисциплината на българската на-
родноосвободителна войска. Според него трябва 
да се създадат два вида въоръжени сили – външни 
и вътрешни. Външните са сведени до едно срав-
нително малочислено формирование, което при 
навлизането си на българска територия създава 
предпоставки за въоръжено въстание, а участни-
ците му формират вътрешните сили и се присъе-
диняват към външните.
 Войските се ръководят от главнокоманд-
ващ, подчинен на Привременното началство, т.е. 
на задграничното правителство, и длъжен да го 
информира за хода на бойните действия. По този 
начин е решен въпросът за зависимостта и подчи-
нения характер на военната стратегия спрямо по-
литическата, която определя нейните главни цели 
и задачи. 
 Особено внимание Раковски обръща на ко-
мандния състав във формированията. Той се стре-
ми да издигне българи с военно образование в 

2 Четниците полагат тържествено следната клетва: „Заклевам се днес пред бога на честний кръст и на свя-
тото благовествувание, че ще удържа сичките святи обвязаности, които ми се съобщиха и четоха в закона. 
Светлото слънце нека ми бъде свидетел, а храбрите юнаци с острите си ножеве да бъдат мои казнители в 
моето престъпление“.
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чужбина, като отдава приоритет на най-смелите, 
най-добре подготвените и най-самоотвержените 
борци за освобождението на България. 
 Провеждането на занятията по тактическа, 
техническа и физическа подготовка става по спе-
циално разработена програма и Раковски насто-
ява за нейното стриктно спазване. В легията той 
се проявява като много добър военен педагог. С 
високата си култура, лична дисциплина, твърд ха-
рактер и безпределна преданост към освободител-
ното дело Раковски оказва могъщо въздействие 
върху легистите. Обръща специално внимание 
на доверието между подчинените и началници-
те, желязната воинска дисциплина, значението на 
националната военна символика – знамето и уни-
формата. 
 С всичко това Раковски дава съществен при-
нос за полагането на темелите на един от основ-
ните компоненти на националната мощ – въоръ-
жената сила, независимо от факта, че в някои свои 
аспекти неговите проекти са твърде отдалечени от 
реалността и опират в сферата на желанията и ви-
денията. Неслучайно Иван Вазов го нарича „меч-
тател безумен“...
 Заплахите за българската държавност по 
времето на Раковски не се дължат единствено на 
факта, че тя е една обезправена част от деспотич-
ната Османска империя. Възможностите за съхра-
няване и укрепване на държавността са застраше-
ни от аспирациите спрямо нея от съседни страни с 
по-висока степен на държавна самостоятелност.
Обхванат не без основание от песимизъм и без-
покойство в тази насока, Раковски споделя със 
свои съмишленици: „Ние българи сме окръже-
ни от всички страни от неприятели, никой не ще 
наше напредванье, но всеки ищи да ся ползува от 
наша слабост“. Терзае го мисълта, че „във висши-
те правителствени кръгове“ на съседните страни е 
възможно да се обмисля идеята „ние българите да 
направиме общо възстание с помощта на Сърбия, 
Гърция и Румъния и после они да ни поделят меж-
ду себе си“ [6].
 Един от екзистенциалните проблеми на бъл-
гарската държавност са взаимоотношенията със 
Сръбското княжество. Те набират актуалност не 
толкова с едностранното решение на Белград за 
разпускане на Българската легия, колкото с на-
дигащата се вълна на сръбския хегемонизъм в 
региона. Раковски е достатъчно деликатен, за да 

не назовава директно имената на нейните основ-
ни адепти3, а предпочита да използва  безличното 
„интелигенция“. Според него именно тя внушава 
на своя народ, че Сърбия, за да се превърне в без-
спорен регионален лидер, след настаняването в 
пространството между Морава и Тимок, продъл-
жава да се нуждае от етническа асимилация и те-
риториално разширение все така на изток – „към 
Видин и София, сърцето на България“. Раковски 
предупреждава, че „Видин се смята и мисли от на-
шите братя сърби за тяхно неизбежно за в бъдеще 
притежание! Много знаменити чиновници мислят 
и се надяват, че скоро ще видят сръбския байрак 
забит там!“. Нещо повече, в Белград има и още 
по-далеч достигащи апетити, за които свидетел-
ства високопоставен чиновник: „Нека българите 
да въстанат, па ние ще им помогнем да се избавят; 
па защо им е друг княз, ние имаме свой княз; па 
сме брача, ще бъдем под нашия княз“ [7].
 Дълбоко огорчен от такива замисли, Раков-
ски недвусмислено предупреждава, че българите 
вече не са склонни да играят ролята на пушечно 
месо в чужд интерес. Поучени от печалния си 
опит, те вече няма да тръгнат възторжено към бой-
ното поле единствено „защото боят е против об-
щия неприятел“, да жертват живота, а след това 
„не само нихното отечество да не добие нищо, 
но еще да бъдат презрени от своите братя и них-
ните имена даже да не найдат никакво си място 
в историята на тях народи, коим са с неизказана 
храброст помогнали за независимост“. С това Ра-
ковски апелира за двустранни отношения, базира-
ни на равноправие, равнопоставеност и взаимно 
зачитане на интересите. И същевременно преду-
преждава:  „Народ, койтo е имал свое минало, кой-
то има своя писменост и своя народна книжнина, 
който е вече почувствувал своята мила народност 
и който е вече наумил да се бори един ден за своя 
независимост“ в никакъв случай няма да позволи 
пренебрежително отношение към себе си от стра-
на на „малки и слаби съседни народи“ [7].
 Задължителността на този принцип във 
външната политика и дипломацията Раковски 
проектира и спрямо отношенията с водещите ев-
ропейски държави. Разочарован от цялостната им 
политика на Балканите и конкретно от отноше-
нието спрямо потребностите на българската дър-
жавност, той е остро критичен към лицемерието 
на управленските им елити: „На яве са уж пред-

3 Основоположникът на великосръбската политическа доктрина със своя труд „Начертание“ – Илия Гараша-
нин,  е министър-председател и министър на външните работи на Сърбия през 1861 – 1867 г., когато актив-
ността на Раковски е в апогея си.
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лага человеколюбие, образование, взаимни инте-
реси народов и проч., а то всичко е пусти и голи 
речи! Тежко оним бедним народом, кои са остали 
в положение да други решават нихна съдбина. В 
дипломатическое искуство няма искреност, няма 
истинно приятелство; там сичко се върши под по-
кривало, т.е. друго ся говори, а друго ся мисли“ 
[8]. 
 Сред заплахите за интегритета на българ-
ската държавност, вещаещи в перспектива дори 
загуба на национална идентичност, Раковски ка-
тегорично идентифицира опитите за културна 
асимилация и внасянето на религиозна разеди-
неност сред народа. В словата си е безпощаден 
спрямо „лукави фанариоти“, които изгарят „бъл-
гарски стари книги“ и под благодушния поглед 
на властта „изгониха от черкови“ българския език 
и „замениха го с гръцкого“ [9]. Раковски е твърд 
привърженик на религиозната монолитност на 
българската държавност и крайно отрицателно на-
строен срещу всяка заплаха за нея, която би могла 
да предизвика „вероизповедний раздор“, който да 
се отрази катастрофално на националната сплоте-
ност. Сред конфесионалните заплахи конкретно 
е посочен католицизмът – „йезуитската зараза“, 
която се опитва да намери привърженици в „наше 
мило отечество“ [10]. Яростта му в тази сфера е 
персонализирана в лицето на Драган Цанков.
 През целия си живот Раковски не отстъпва 
от своето верую, че „Отечество и народност са две 
най-хубави, най-сладки и най-утешителни речи 
за чувствителний человек и той жертвува за тях 
всичко, що има най-драгоценно на света“ [11]. И 
го претворява на практика, като до сетния си дъх 
не се уморява да разяснява „всякому българину 
славното наше прошествие, днешното ни бедно 
състояние и средството, чрез което наший на-
род да достигне една светла бъдност“ [12, c. 43].
 Посвещавайки живота си на добруването на 
българската държавност, Георги Стойков Раков-
ски дава съществен принос за полагане устоите на 
независимата българска държава.
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Abstract: In the article, the main topic is connection between State and Statehood and interdependence between them. The 
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of the Bulgarian statehood as an obligatory condition for recovery national state. The accent of the article is Rakovski conviction 
that liberation is not possible to be than in a peace way, so he develops Project for establishment national Arm Forces.
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 Проучванията за живота и делото на Геор-
ги Раковски имат дълголетни традиции в родната 
хуманитаристика. Показателни в това отношение 
са изследванията на Боян Пенев, Иван Шишма-
нов, Михаил Арнаудов, Димитър Страшимиров, 
Веселин Трайков, Николай Генчев, Крумка Шаро-
ва, Кирил Топалов. Ако към пространните трудо-
ве на споменатите най-авторитетни историци на 
българския ХІХ век добавим и десетките други 
по-обширни или обзорни монографии, студии, 
статии, тематични и документални сборници, 
посветени на големия Котленец, с основание мо-
жем да приемем, че благодарение на усилията на 
няколко поколения специалисти – представители 
на различни историографски школи, днес разпо-
лагаме със солиден масив от публикации, позво-
ляващи сравнително детайлно да се проследи не 
само житейският път на Раковски, но и да се от-
кроят неговите реални приноси за политическото 
ни Възраждане.
 Още в края на ХІХ в., когато започва да се 
гради романтично-героичният наратив за близко-
то предосвобожденско минало, синът на Стойко 
Събев и Руска Мамарчева заема водещо място в 
пантеона на националните ни герои. Продължа-
ващите през следващите десетилетия системни 
научни дирения предоставят допълнителни сви-
детелства и доказателства не само за личностното 
формиране и идейната еволюция на Раковски, но 
и за неговото знаково и впечатляващо присъст-
вие в процесите на духовна обнова и политическа 
еманципация на нашите възрожденски предци. 
Затова и около 20-те – 30-те години на миналото 
столетие все по-широка популярност в публично-
то пространство придобива припознаването на Ра-
ковски като „патриарх на българската национална 
революция“. Без да обосновавам или оборвам ос-
нователността на подобна характеристика, ще си 
позволя да отбележа, че ако в националната ни па-
мет на Паисий Хилендарси и Софроний Врачан-
ски е отредена ролята на първи будители, Петър 
Берон и Васил Априлов се определят като първи 
реформатори на учебното дело, а Неофит Бозвели 

и Иларион Макариополски са първите всепризна-
ти църковни народни водачи, то за поколения бъл-
гари първият идеолог, основател и ръководител на 
организираното националноосвободително дви-
жение е и ще бъде Георги Раковски.
 В подкрепа на това твърдение могат да се 
приведат различни аргументи, но в порядъка на из-
брояване като достатъчно показателни ще откроя 
само шест от приносните идеи на автора на „Гор-
ски пътник“: 1) идеята за отхвърляне на чуждото 
агарянско иго чрез всенародно въстание, ръково-
дено от единен център; 2) идеята за правомощията 
и статута на Временното българско правителство; 
3) идеята за обвързаността на българския полити-
чески въпрос с големия Източен въпрос; 4) идеята 
за ползата от съвместни действия на всички бал-
кански народи  срещу Високата порта; 5) идеята за 
необходимостта от активна и последователна пе-
чатна пропаганда на българската кауза в Европа; 
6) идеята за използване на четническата тактика 
във въоръжената борба. В контекста на тези имен-
но идеи Георги Раковски изработва три плана за 
освобождение на България (1858, 1861 и 1866 г.), 
създава Първата българска легия в Белград 
(1862 г.), организира през 60-те години на ХІХ в. 
поредица от четнически акции, подготвя и възпи-
тава едно ново поколение емигрантски дейци, на 
които съдбата отреди да се изявят след смъртта на 
своя учител като ръководители на най-ярките про-
яви на българското освободително дело.
 Списъкът с успешни начинания, замислени 
от редактора на „Дунавски лебед“ и на „Българска 
старина“, може да бъде продължен и с други ини-
циативи, но когато отбелязваме 200-годишнината 
от рождението на Раковски, важно според мен е, 
откроявайки направеното от него, изтъквайки не-
говите идейни послания и завети, да се опитаме 
критично да осмислим постиженията и слабо-
стите в досегашните проучвания за Котленеца, да 
откроим спорните въпроси и да запълним белите 
полета в неговата биография, да разбулим поне 
част от тайните в изпълнения му с митарства и не-
очаквани обрати житейски път.

ГЕОРГИ РАКОВСКИ КАТО ИДЕОЛОГ НА 
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО 

ДВИЖЕНИЕ
Историографски приноси и дебати

Проф. д-р Пламен Митев, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
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 Едно от предизвикателствата пред съвре-
менните изследователи на Раковски е свързано 
например с преодоляването на наченалата в го-
дините след Втората световна война тенденция в 
проучванията за политическото ни Възраждане, 
паралелно с признаването на заслугите на Геор-
ги Раковски, да се акцентира върху възможните 
недостатъци и пропуски в неговите програмни 
разработки. Нещо повече. Дали заради идеологи-
ческия натиск или поради известните антируски 
позиции на Раковски, но през 50-те и 60-те годи-
ни на миналия век в научната и учебникарската 
книжнина трайно се налага тезата, че още преди 
смъртта на Раковски по-изявените дейци в среди-
те на емиграцията постепенно осъзнават, че даде-
ните от него насоки за развитието на освободител-
ното движение са неефективни и дори погрешни.
 В подкрепа на подобни изводи се използват 
различни аргументи, като разногласията между 
Раковски и Ильо войвода през 1862 г., довели до 
разцеплението в редиците на Белградската легия, 
или пък съзнателното изолиране на племенника 
на Георги Мамарчев през 1866 – 1867 г. и от при-
вържениците на Добродетелната дружина и кръ-
га на Иван Касабов. Ярко доказателство за еман-
ципирането на част от българската емиграция от 
политическото наследство на Раковски се търси 
и в болезнените терзания в средите на неговите 
привърженици след драматичната гибел на Ха-
джидимитровата чета, когато въпросът: „А сега 
накъде?“, подтиква представителите на групата 
на т.нар. „млади“ да насочат усилията си към из-
работване на нова идейна платформа и стратегия, 
отхвърлящи четническата тактика като неподхо-
дяща и остаряла и залагащи на самостоятелната 
подготовка на предстоящата национална револю-
ция. Така, целенасочено или не, Георги Раковски 
постепенно е изместен от отреденото му в народ-
ната памет първенствуващо място, а върховите из-
яви на политическото ни Възраждане започват да 
се свързват с имената и заветите на Васил Левски, 
Христо Ботев и гюргевските апостоли.
 Не одобрявам популярните днес класации 
на националните ни герои в стил кой е по-по-
най и последователно отстоявам разбирането, че 
не трябва да съизмерваме с общ аршин възрож-
денските си дейци, защото всеки поборник, неза-
висимо от позициите, които е заемал в съответ-
ните конспиративни структури и независимо от 
личните си идейни предпочитания, заслужава на-
шето признание, тъй като не е стоял със скръстени 
ръце и не е чакал да му се поднесе свободата на 
тепсия. Обективният анализ на информацията за 

развитието на освободителното дело през периода 
1867 – 1878 г. ми дава основание обаче да приема, 
че очертаният по-горе подход за оценяване ролята 
и мястото на Георги Раковски е предпоставен, об-
служва разни идеологеми и мантри и осъжда не-
говото дело на подценяване и забрава. И за да не 
бъде възприет коментарът ми като политкоректно 
нагаждачество, като пореден ялов напън за прена-
писване на възрожденската ни история или пък, 
не дай си Боже, като опит да се дегероизира било 
Левски, било Ботев или гюргевските апостоли, ще 
илюстрирам това си твърдение с три конкретни 
примера.
 Първият пример се отнася до придобилата 
в историческата книжнина аксиоматично звучене 
мантра, че идеята за вътрешната комитетска мре-
жа, която да подготви бъдещото всенародно въс-
тание в Българско, принадлежи на Васил Левски. 
Едва ли някой специалист би се заел да оспорва 
заслугите на Апостола за практическото изграж-
дане, при това само за две години, и то под носа на 
султанската полиция, на широка конспиративна 
комитетска структура, обхващаща четирите бъл-
гарски области Тракия, Мизия, Добруджа и Маке-
дония. Признавайки този неоспорим факт, реди-
ца автори обръщат внимание, че макар и скромен 
принос за създаването на местни комитети има и 
Тайният комитет на Иван Касабов, който през про-
летта на 1866 г. замисля и успява да създаде свои 
подразделения в 11 от по-големите центрове на 
българската емиграция във Влашко и поне 10-ина 
комитета в района на Русенско, Свищовско, Лом-
ско и Видинско. Някои специалисти отбелязват, че 
още през пролетта на 1854 г. към сформиране на 
местни групи от симпатизанти в отделни крайду-
навски селища, като Галац, Браила, Александрия, 
Гюргево, Турну Мъгуреле, прибягват и съмишле-
ниците на Букурещката епитропия начело с братя-
та Христо и Евлоги Георгиеви. В началото на 60-те 
години, дали под внушение на руската дипломация 
или след обсъждане с виенските българи, Христо 
Георгиев коментира дори ползата от учредяване 
на вътрешни комитети, които да улеснят едно бъ-
дещо българско въстание в Румелия. Ако искаме 
да бъдем коректни към автентичния изворов ма-
териал от епохата на Възраждането обаче, то рано 
или късно ще трябва да припознаем създадените 
още през пролетта и  лятото на 1853 г. Тайни об-
щества на Раковски като първи реален проект за 
изграждане на мрежа от конспиративни ядра по 
българските земи. Да не забравяме и прослову-
тите групи на „верните приятели“ на Раковски от 
1860 – 1862 г., които са всъщност първообраз на т.



НАУКА – кн. 4/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

49

200	ГОДИНИ	ОТ	РОЖДЕНИЕТО	НА	ГЕОРГИ	СТОЙКОВ	РАКОВСКИ

нар. „кръжоци“ от единомишленици, служещи за 
основа и на комитетите, създадени по-късно на юг 
от р. Дунав от ТБЦК, и на Частните революцион-
ни комитети от времето на Васил Левски. Прочее 
и в трите си плана за освобождение на България 
Георги Раковски изрично и неизменно отбелязва 
необходимостта от подготовка на населението за 
замисляните от него въстания с помощта на пред-
варително изградена конспиративна мрежа от 
местни емисари. 
 Втората мантра, предпоставяща подценява-
нето на идейното наследство на Георги Раковски, 
е свързана с безапелационно наложената в род-
ната историография теза, че идейната еволюция 
на освободителното ни движение достига своята 
върхова точка с разбиранията на Васил Левски 
за самостоятелност, т.е. независимост на българ-
ската национална революция от външни сили. 
Действително, в документалното наследство, а и 
в практическата дейност на Апостола, могат да 
се открият множество доказателства в подкрепа 
на неговия стремеж да опази комитетското дело 
в Българско от каквато и да било външна намеса. 
В подобна позиция няма и не може да има нищо 
осъдително, дори напротив. Едва ли ще се намери 
специалист, който би оборил например справед-
ливите укори на Дякона към Филип Тотю и Пана-
йот Хитов, които, без да имат каквито и да било 
пълномощия от БРЦК или от Ловешкия централен 
комитет, се опитват да договарят през 1870 – 1871 
г. евентуални общи действия с Русия, Сърбия или 
Черна гора. По сходен начин Левски ще се проти-
вопостави през 1871 и 1872 г. и на стария си при-
ятел и съмишленик Димитър Ценович, както и на 
други криптодуалисти в средите на влашката ни 
емиграция. Но проблемът според мене не е в тези 
основателни критики на Дякона към мустакатите 
войводи или пък към шумните букурещки все-
знайковци. Много по-важно за професионалната 
ни гилдия е да признаем най-после категорично 
и открито погрешността, безперспективността на 
тезата за възможността сами, без чужда помощ 
да постигнем своята свобода. Не само защото 
никой балкански народ не е можел да се справи 
самостоятелно със султанската армия, а и защото 
всяка промяна на статуквото в Европейския юго-
изток е зависела от волята на тогавашните Велики 
сили – политически реалности, които Георги Ра-
ковски осъзнава пределно ясно и които прецизно 
отчита още в Одеския си план от 1858 г. Затова и 
през следващите години той упорито ще настоява 
за търсене на подходящ съюзник не само сред съ-
седните балкански народи, но и измежду големите 

европейски държави. Прочее, подобно прагматич-
но осмисляне на въпроса за съюзника в борбата 
срещу Портата не е чуждо дори на тези следовни-
ци на Раковски, които се сочат като най-последо-
вателните защитници на идеята за независимост 
на освободителното ни движение от всякакви 
външни фактори. В своята кореспонденция с Па-
найот Хитов например Дякона признава, че от 
позициите на равноправни партньори е готов и 
лично да преговаря за общи действия със сръбско-
то правителство. Гюргевските апостоли, от своя 
страна, не само обмислят да координират плано-
вете си с Белград, но и не крият, че замисленото 
от тях въстание има за цел да провокира намесата 
на Европа за решаването на българския политиче-
ски въпрос. Ръководството на БЦБО пък, което се 
представя като естествен наследник и продължи-
тел на революционните традиции на Васил Лев-
ски и на БРЦК, гръмогласно заявява позицията си, 
че само руската военна окупация може да доведе 
до отхвърляне на чуждото господство.
 Подценяването на политическите прозрения 
и завети на Георги Раковски в годините след Вто-
рата световна война проличава и в отношението на 
съвременните изследователи към т.нар. четниче-
ска тактика. Повечето автори признават заслугите 
на Раковски за популяризирането и налагането на 
тази тактика, която изиграва изключително важна 
роля за политическото пробуждане на подвластно-
то българско население през 60-те години на ХІХ 
в. Достатъчно е да си припомним значението на 
„Привременният закон за народните горски чети“ 
за подема на освободителното движение през 
1867 и 1868 г., както и международния ефект от 
четническите акции, организирани от Върховно-
то началство на Раковски. Всички тези безспорни 
успехи се представят обаче от специалистите като 
временни и в духа на възприетата логика, че след 
драматичната гибел на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа, Васил Левски и Любен Каравелов посте-
пенно осъзнават недостатъците на четническата 
тактика. Логиката на тази именно постановка води 
до налагането в научната литература и на поредна-
та мантра, според която четническите разбирания 
на Георги Раковски са обявени за несъответства-
щи на потребностите на комитетското дело. Зато-
ва и всеки опит за организиране на нови чети след 
създаването на БРЦК и на ВРО се заклеймява като 
отклонение и дори предателство спрямо револю-
ционните идеи на Левски. Показателни в това от-
ношение например са оценките за решенията на 
общите събрания на БРЦК от 11 – 12 май 1873 г. 
и от  20 – 21 август 1874 г., когато след смъртта на 
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Апостола някои от хъшовете във Влашко обмис-
лят изпращането на чети в Българско.
 В търсене на истината за реалната значимост 
на разработената от Георги Раковски четническа 
тактика могат да се приведат любопитни факти 
от революционната практика и на самия Левски, 
и на неговите най-ревностни последователи като 
Христо Ботев и гюргевските апостоли. Да си при-
помним например, че проучванията на Крумка 
Шарова убедително доказват, че и при Първата, и 
при Втората си обиколка, а дори и през пролетта 
на 1870 г. Апостола продължава да вярва във въз-
можността чрез добре организирани четнически 
акции да се предизвика въстание в Българско. В 
основата на плана на БРК за всенародно въстание 
през лятото на 1875 г. заляга предложението на Па-
найот Хитов за екипиране на големи чети на сръб-
ска и румънска територия, които, след като пре-
минат границата с Османската империя, трябва да 
се придвижат към Балкана и да обявят народния 
бунт. В същата посока разсъждават и участници-
те в Браилското събрание от 6 март 1876 г., които 
разпределят дори конкретните ангажименти на 
комитетите из Влашко за подготовка на бъдещи-
те доброволчески отряди. Четническите действия 
присъстват осезаемо и в намеренията на гюргев-
ските апостоли. Знакови в това отношение са че-
тите на Христо Ботев и Таньо Стоянов, на Георги 
Бенковски и Цанко Дюстабанов, на поп Харитон и 
Стоил войвода. Български чети участват и в Сръб-
ско-турската война (1876 г.), а в последвалата Ос-
вободителна война (1877 – 1878) оказват ценна 
подкрепа на руското командване както в тила на 
турската армия, така и в някои от най-важните на-
стъпателни операции на Предния и на Западния 
отряд.
 Осъзнавам колко трудно е да се променят 
закостенелите и аксиоматични постановки в под-
властния все още на романтичния патриотизъм и 
на идеологемите от отминалия ХХ век съвременен 
разказ за освободителните борби на нашите въз-
рожденски деди. Още повече, че Георги Раковски 
не е безгрешен, а и опонентите му си имат своите 
основания, когато го обвиняват в разни увлечения. 
Убеден съм обаче, че ако искрено желаем да изва-
дим Раковски от забравата, то никакви белязани от 
политическото ни злободневие предизвикателства 
не могат да ни попречат да отдадем заслуженото 
признание на делата и заветите на великия Котле-
нец.
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Abstract: An attempt has been made to highlight the achievements of Bulgarian historians in clarifying the 
merits of Georgi Rakovski, paying attention to some controversial assessments of his specific contributions to 
the development of the Bulgarian national liberation movement.
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• Софийски университет
 „Св. Климент Охридски“

ПАРТНЬОРИ: 
 • Технически университет – София
 • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бур-
гас  
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
 • Шуменски университет 
  „Епископ Константин Преславски“

БЮДЖЕТ: 29 781 882,42 лв., от които:
85,00 % съфинансиране от ЕС
15,00 % национално съфинансиране.

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
28/02/2018 г. – 31/12/2023 г.
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ОТ ЗЕМЯТА КЪМ КОСМОСА: НЯКОИ БЪЛГАРСКИ 
ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА КОСМОСА ОТ ЗЕМЯТА
Доц. д-р инж. Светослав Забунов,

Институт за космически изследвания и технологии, 
Българска академия на науките

 Въведение
 Изследването на Космоса е начинание не 
просто научно, а творческо, историческо и фило-
софско. Навлизането в дебрите на пространството 
върви ръка за ръка с техническата революция на 
двадесети век и среща драматичен отзвук в модер-
низма на 60-те години в кинофилми като „2001: 
Одисея в Космоса“. Редица технологии, в т.ч. ком-
пютърната, са енергично увлечени в този процес и 
бързоразвити.
 В началото космическите изследвания се из-
вършват от земната повърхност, т.е. това са косми-
чески изследвания с наземни методи и технически 
средства. По-късно започват да се използват из-
куствени спътници на Земята. Независимо от пря-
кото навлизане в Космоса чрез спътници и ракети, 
днес методите и средствата за космически изслед-
вания от Земята не са изгубили своето значение.
В космическите изследвания България отбелязва 
значителни постижения: една малка държава се 
включва активно в това научно и романтично на-
чинание през 70-те години. Днес работата за опоз-
наване на Космоса не спира в нашата страна и 
тук, в настоящата статия, се обръща внимание на 
някои разработки от последните три години върху 
наземни системи за изследване на Космоса, създа-
дени в институти към Българска академия на нау-
ките и представляващи обект на патентна защита.
 Наблюдаването на Космоса чрез наземни 
системи е не по-малко вълнуващо от конструк-
цията на космически апарати, спътници и сонди, 
които хората изстрелват към пространството с 
помощта на ракети и ги поставят в орбити около 
планетите, луните или ги оставят да се реят на-
пред към безкрая. Първите космически изслед-
вания започват именно така – когато хората по-
глеждат към звездите, стоейки на повърхността 
на Земята – в началото с невъоръжено око, след 
това с телескопи. Днес физиката и инженерните 
технологии са напреднали. Можем да засичаме 
тук, на Земята, различни физически вълни и час-
тици, носещи информация за далечните места, от 
които идват – звезди, галактики или небесните 

обекти и тела от нашата Слънчева система. Мо-
жем да измерваме заредени йонизиращи частици, 
радиовълни, магнитни полета и какво ли не още. 
В света има много разработки, реализирани с гла-
возамайващи бюджети, както за устройства, които 
летят в Космоса, така и за наземни системи. Въ-
преки това творческият пламък открива иновации, 
които парите не могат да купят, и се раждат идеи, 
реализират се с помощта на ентусиазирани учени 
и се постигат научни резултати.
 Настоящата статия разглежда два проекта за 
изследване на Космоса от повърхността на нашата 
планета. И двете системи са разработени в Инсти-
тута за космически изследвания и технологии към 
БАН с помощта на учени от Института по астро-
номия с Национална астрономическа обсервато-
рия – БАН. Системите са обект на патентна защи-
та в Патентно ведомство на Република България и 
са намерили отзвук в редица научни публикации, 
както у нас, така и в чужбина.
 Проектът radioSolariz
 Проектът radioSolariz е иницииран през 
2019 г. от екип към Института за космически из-
следвания и технологии и Института по астроно-
мия с Национална астрономическа обсерватория 
– и двете институции са част от Българската ака-
демия на науките. Технологичната и инженерна 
разработка е осъществена в първия институт.
 Проектът radioSolariz представлява назе-
мен иновативен слънчев радиотелескоп, реали-
зиран на базата на разпределена структура от 
станции (Фотос 1) и използващ специализирани 
широколентови антени за кръгова поляризация 
(Фотос 2). Телескопът е представен на уеб сайт 
www.radioSolariz.space (Фотос 3). Проектът е ком-
плексен: той включва предварително проучване, 
определяне на целите и дизайна на системата, де-
финиране на иновативните методи, разработка на 
хардуера и разработка на софтуера. Системата се 
състои от станции, свързани към централен сър-
вър посредством Интернет. В сървъра се извършва 
предварителна обработка и съхранение на данни-
те в големи информационни масиви. В процес на 
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реализиране е и уеб среда, която ще бъде достъп-
на от сайта www.radioSolariz.space. Тази среда ще 
предлага визуализация на данните и тяхното из-
тегляне от заинтересовани хора и институции от 
целия свят.

 Радиотелескопът radioSolariz е слънчев ра-
диотелескоп, който събира данни от радиовъл-
ните, излъчвани от Слънцето в метровия и дека-
метровия радиообхват. Всяка станция разполага 
със спирални антени (Фотос 2) за кръгова поля-
ризация, радиоприемник и компютър. Радиопри-
емникът цифровизира приетия радиосигнал от 
антените и предава тези данни към компютъра. 
Тук е инсталиран и първият модул от софтуера 
на телескопа – данните от сигнала се обработват 
чрез цифрова обработка на сигнали (digital signal 
processing – DSP).
 Цялата обработка на данните може да се осъ-
ществи на централния процесор с използване на 
стандартни компютърни инструкции, но дизайнът 
на телескопа залага на оптимизиран софтуер с цел 
многократно увеличение на производителността 
и оттук на обема на данните, които се обработват 
и съхраняват. Технологията, която е приложена, е 
паралелна обработка на данни, като се ангажират 
модули за паралелна обработка в централния про-
цесор и се използват специализирани инструкции, 
наречени streaming single instruction – multiple data 
extensions 2 (SSE2).
 В бъдеще екипът предвижда прилагане на 
още по-модерни методи за паралелна обработка 
на данни с използване на микро супер компютъ-
рен хардуер.
 Радиообхватът, който се наблюдава, е в об-
ластта на късите (КВ) и ултракъсите вълни (УКВ), 
а именно честотите от 25 MHz до 200 MHz.
 Телескопът наблюдава радиовълни с кръго-

Фотос 1. Системата radioSolariz – Слънчев радиоте-
лескоп с разпределена структура и централен сървър

Фотос 2. radioSolariz използва спирални антени за 
лява и дясна кръгова поляризация, които му гаран-
тират предимства пред съществуващите слънчеви 
радиотелескопи 

ва поляризация, защото те са много по-важни за 
изследване на Слънцето от вълните с линейна по-
ляризация. За целта се използват антени за дясна и 
лява кръгова поляризация в два обхвата, а именно 
всяка станция разполага с четири антени от тип 
плоска спирала с отражател (Фотос 2). Тези ан-
тени освен директната кръгова поляризация имат 
редица предимства за целите на телескопа, като 
например равномерна диаграма на насоченост 
без максимуми и минимуми, равномерна лента 
на пропускане, отново без максимуми и миниму-
ми, добро усилване, широк ъгъл на диаграмата на 
приемане, конструктивна якост, нисък разход за 
поддръжка и изработка и др. Според нашите про-
учвания към момента на започване на проекта в 
света не съществуваше радиотелескоп с подобни 
характеристики и така нашият проект се явява 
иновативен в световен мащаб.
 Пасивен радар за наблюдение на йоносфе-
рата
 Друг проект, представляващ наземна систе-
ма за космически изследвания, е наскоро разра-
ботеният в Института за космически изследвания 
и технологии – БАН иновативен пасивен радар. 
Пасивният радар обработва радиовълни, отразе-
ни от наблюдаваните отдалечени обекти, в случая 
йоносферата. Тези радиовълни са първоначално 
излъчени от некоопериращи радиопредаватели, а 
именно честотно модулирани (ЧМ) УКВ граждан-
ски предаватели за радиоразпръскване. Пасивни-
ят радар е мултистатичен, което означава, че всяка 
приемна станция разчита на няколко (повече от 
един) некоопериращи радиопредавателя. Пасив-
ният радар е предвиден да работи като система 
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 На Фотос 4 е показана общата схема на 
функциониране на пасивния радар. Както и при 
предишния проект, така и тук се използват инова-
ции с цел създаване на конкурентно устройство, 
притежаващо предимства пред съществуващата 
техника. Такава иновация е използването на ми-
ниатюрни антени тип индукционен кръг.
 За целите на дистанционните изследвания 
на йоносферата от повърхността на Земята са 
подходящи некоопериращи радиопредаватели, из-
лъчващи в ниския УКВ и в КВ радиообхват. На 
територията на България, където е предвидено да 
се извършва експлоатацията на системата, налич-
ните некоопериращи предаватели, имащи доста-
тъчна мощност и най-ниска работна честота, са 
ЧМ УКВ гражданските радиостанции за радио-
разпръскване, работещи в обхвата от 87,5 MHz до 
108 MHz.
 За да генерира 3D изображение на наблю-
давания обект, радарът се нуждае от множество 
предаватели, които да приема едновременно. Така 
всяка станция е в състояние да създаде тримерно 
изображение в реално време и радарът може да се 
използва дори само с една станция.
 Подобно на подхода при слънчевия радио-

телескоп, дизайнът на пасивния радар разчита на 
микро суперкомпютърни хардуерни компоненти 
като специализирани графични карти и програ-

Фотос 3. www.radioSolariz.space е сайт, където ще се реализира визуализация на данните, 
както в реално време така и на вече съхранени данни 

Фотос 4. Мултистатичен пасивен радар за йоносфер-
ни изследвания – обща схема, на която е представена 
една станция.

от станции, подобно на проекта radioSolariz, като 
всички станции изпращат данните си към центра-
лизиран сървър, използвайки Интернет.

мируеми логически матрици.
 Заключение
 Космическите изследвания днес продължа-
ват и в България. Създават се както устройства, 
летящи в Космоса, така и наземни системи. Пред-
ставените два уреда в настоящата статия разкри-
ват потенциала на българската наука и неспира-
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щия ентусиазъм на българските учени в посока 
изследване на Космоса. Иновативните решения на 
световно конкурентно ниво доказват възможност-
ите на родната научна мисъл и дават надежда за 
бъдещи успехи и прогрес в областта на космиче-
ските изследвания и на технологиите изобщо.
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FROM THE EARTH TO THE COSMOS: SOME BULGARIAN INNOVATIVE APPARATUSES 
FOR SPACE EXPLORATION FROM EARTH’S SURFACE

Svetoslav Zabunov

Аbstract: Space exploration is not a strictly scientific, but also а creative, historic and philosophical endeavor. The 
entrance in the depths of the Cosmos goes hand in hand with the technological revolution of the twentieth century and 
yields a spectacular resonance in the modernism of the 60-ties, in cinematic masterpieces such as 2001: A Space Odyssey. 
Quite a few technologies, including the computer one, were powerfully pulled towards this process and rapidly developed 
thereof.
In the beginning, space exploration was carried out from the surface of the Earth, i.e. this was a cosmological research 
employing methods and technical apparatuses based on Earth’s surface. Later, artificial satellites of our planet were 
introduced. Notwithstanding the direct access to space through satellites and rockets, today the method and devices for 
Cosmological research from the surface of the Erath have not lost their significance.
Bulgaria gains valuable achievements in space exploration: The small state actively joined this scientific and romantic 
undertaking during the 70-ties. Today, work on space discoveries does not seize in our country. Here, in this article, 
we mention two developments from the last three years. These Cosmos exploration projects are Earth surface-based 
apparatuses used for Cosmos exploration, and created at the institutes of the Bulgarian Academy of Sciences.
Key words: space exploration, Cosmological research, Earth surface-based apparatuses
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 Въведение
 Научната фитотерапия, позната още като 
фитотерапия, е термин за съвременно билколе-
чение според най-високите професионални стан-
дарти. Този клон на медицината се занимава с 
проучвания на терапевтичния ефект на лечебните 
растения, обуславен от техния фитохимичен със-
тав и фармакологично действие, като същевре-
менно се базира на дългия лечебен опит на чове-
чеството. 
 Особено интересен е емпиричният опит 
на народната медицина на траките и българите, 
които имат съхранено задълбочено хилядолет-
но познание за лекарствените растения и техния 
ефект. През XXI в. на територията на България са 
открити първите и най-древни към днешна дата 
артефакти от човешко присъствие и медицински 
опити в Европа: от Homo erectus (пещера „Козар-
ника“, община Белоградчик), датиранo между 1,4 
и 1,6 млн. години, както и oт Homo sapiens (пе-
щера „Бачо Киро“, община Дряново) – преди око-
ло 45 – 47 хил. години. Проучвания доказват, че 
фитотерапията (билколечението) по нашите земи 
е с най-продължителният практически опит на 
континента. По свидетелства на автори от Aнтич-
ността, като Теофраст, Плиний Стари, Диоскурид 
и др., траките са прилагали комплексни методи на 
природолечение, които са давали отлични резул-
тати. Те са наследени от българската традиционна 
медицина. През последния половин век тези по-
знания са изследвания от нас, давайки ценна осно-
ва за разработки за здравните проблеми на нашето 
съвремие. Такива предизвикателствa са наднорме-
ното тегло и затлъстяването.
 Статистическите данни на Световната 
здравна организация показват, че светът през ХХІ 
в. е изправен пред епидемия от затлъстяване. По 
данни от тази година поне 2,8 млн. души умират 
всяка година в резултат на наднормено тегло или 
затлъстяване [21]. 
 Последните данни на Евростат (2021) де-
монстрират, че 53% от пълнолетното население на 
ЕС е с наднормено тегло, 36% е с предзатлъстява-

не и 17% е със затлъстяване [12]. В европроучва-
нето с данни от 2020 г. са дадени детайлни анали-
зи за България – 53,4% от пълнолетните граждани 
са с наднормено тегло, 40,2% са с предзатлъстява-
не и 13,2% – със затлъстяване [13]. Тенденцията 
на нарастване на телесното тегло на българите е 
възходяща спрямо предишни периоди. По настоя-
щите публикувани данни на НСИ от Европейско-
то здравно интервю (2014) с наднормено тегло са 
39,2%, а със затлъстяване са 14,8%.
 При проучванията на затлъстяването на бъл-
гарското население през 2008 г. и 2014 г. pезулта-
тите показват: 
 • 39,6% от мъжете над 20 год. са с наднорме-
но тегло, а  13,4%  в същата група са със затлъстя-
ване през 2008 г. През 2014 г. българите с наднор-
мено тегло вече са 46,7% (нарастване c 7,1%), със 
затлъстяване са 15,5% (нарастване c 2,1%). 
 • 32,2% от жените над 20 г. са с наднорме-
но тегло, а 19,2%  са със затлъстяване през 2008 
г. През 2014 г. българките с наднормено тегло са 
32,6% (нарастване с 0,4%), а със затлъстяване са 
намалели на 14,2%. Следва да се отбележи, че 
като цяло българките са по-склонни да се грижат 
за здравето си и да предприемат по-често профи-
лактични мерки срещу затлъстяването, сред които 
водещ е „природосъобразният начин на живот“, 
както и фитотерапията [4, 6].  
 За горните анализи е използван индексът на 
телесната маса (BMI – ИТМ), отчитащ съотноше-
нието между тегло (kg) и ръст (m) по формулата 
(kg/m2) [4, 6, 12, 21].
 Масовото затлъстяване на хората е интере-
сен феномен, който съществува от втората поло-
вина на XX век и се обяснява от много изследова-
тели с променения неприродосъобразен начин на 
живот, започнал да става част от ежедневието на 
почти всеки индивид през този период. Рисковите 
фактори за затлъстяването са многопосочни и ние 
сме се постарали да ги обхванем в нашето проуч-
ване, както и в нашата програма. 
 Генералният директор на СЗО, д-р Маргарет 
Чан в своя доклад „Затлъстяването: идва страшна 

НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ. ПОЗИТИВНА РОЛЯ НА ПЪЛНОЦЕННИЯ 
СЪН И ЕФЕКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ФИТОТЕРАПИЯ

Гл. ас. Роксандра Памукова-Майкълсън, д.м., 
катедра „Превантивна медицина“, 

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров“,
Медицински университет – София
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беда“, проследява събитията, довели до тази епи-
демия. Тя посочва, че oт важно значение са масо-
вата продукция и консумация на консервирани, 
бързи и замразени храни, както и газирани напит-
ки, корнфлейкс за закуска, и др. Целесъобразно 
е да разгледаме съдържанието на „неприродoсъ-
образните“ храни, които навлизат в диетата на 
населението през XX и XXI в. Честo те съдържат 
трансмастни киселини, вредни за здравето кон-
серванти и посладители, сред които аспартам, за-
харин, фруктозен сироп, както и захар и сол в нез-
дравословни количества и др. Изследвания  [19] 
показват, че със статистическa сигнификаност за 
епидемията от затлъстяване допринася  консума-
цията на месни и млечни продукти от животни, 
приемали вещества с хормонално или тиреоста-
тично действие, както и ГМО хранителни проду-
кти [9, 10, 11, 14]. Същевременно, нередовното 
хранене – похапване през нощта, непрекъснатите 
хранения по време на работа пред компютър или 
пред телевизора често водят до свръхтегло [1]. 
 Хормоните лептин и грелин имат основни 
роли в контролиращата енергийния баланс сис-
тема. Лептинът е включен в дългосрочната ре-
гулация, а грелинът – в краткосрочната. Според 
проведени проучвания строгите, силно огранича-
ващи храната диети предизвикват намаляване на 
големината на мастните клетки и понижаване на 
хормоналната им активност – производството на 
хормона лептин. Това, от своя страна, е свързано 
с повишаване на енергийния прием с последващо 
свръхтегло [1, 6]. 
 Цел и методика на проучване
 Целта на настоящото проучване е да се на-
прави анализ на някои рискови фактори, спо-
собстващи за възникване и развитие на затлъстя-
ването и да се направи опит за интервенционно 
въздействие върху тях чрез фитотерапия, както и 
чрез природосъобразен начин на живот (сън, уме-
рено физическо натоварване и здравословен на-
чин на хранене), за регулиране на свръхтеглото.
 Проведено е интервенционно проучване от 
типа на  кръстосан дизайн (Cross-over design). 
Кръстосаният дизайн позволява на всеки един 
участник да служи като своя контрола и за това 
предоставя по-прецизна сравнителната оценка на 
ефекта (здравния резултат), тъй като се отстранява 
естествената вариабилност в индивидуалните ха-
рактеристики на пациентите. 
 След клиничните изпитвания предстои 
внедряване на проучваната методология  за редук-
ция на наднормената телесна маса в практиката 
у нас, както и на изследваната фитотерапевтична 

формула.
 Логическа единица на наблюдение са паци-
енти с наднормена телесна маса и затлъстяване, 
лекувани по фитотерапевтични методи и рецепту-
ра на проф. д-р Д. Памуков.
 Комплексният подход на въздействие 
включва: 
 •  Правила за здравословно хранене – пре-
поръчва се разнообразна, балансирана храна с на-
малена калоричност, разпределена на 2 или 4 – 5 
приема. Съобразени с  Националните норми за 
хранене са препоръките за  намалена калоричност 
(откриване на „скритите мазнини“ и „неприро-
досъобразни съставки“ в храната) и консумацията 
на повече зеленчуци и плодове. Правилата пре-
поръчват умерена употреба на домашно прясно 
и кисело мляко, ограничаването приема на друго 
прясно и кисело мляко (за лица над 5-годишна 
възраст), но се насърчава разумната употреба на 
качествени обезсолени сирена и кашкавал. Огра-
ничава се консумацията на сол.
 •  Да се пият умерено течности (около 900 
– 1500 ml дневно). Разяснява се, че терапията не 
трябва да води до драстично отслабване. При про-
веждането ѝ редуцираното тегло трябва да е около 
1 – 4 kg месечно според индивидуалните характе-
ристики на пациента, защото ускореното отслаб-
ване е изтощително, намалява се тугорът на кожа-
та и се появяват бръчки.
 •  Да се лекуват придружаващите заболява-
ния (при наличие).
 •  Препоръчват се разходки по 2 – 4 km днев-
но или умерено физическо натоварване (упражне-
ния или физическа работа) с минимална продъл-
жителност 30 min дневно, като за оптимална се 
приема продължителност от 45 – 60 min, 5 пъти 
седмично. 
 • На всички пациенти се препоръчва поне 
по 8 часа сън на денонощие.
 • Да се употребява Слим Пам (билкова хра-
нителна добавка) – по една капсула дневно. Добав-
ката регулира ендокринната система, подобрява 
смутената въглехидратна, мастна и водно-солева 
обмяна, йонното съдържание и др. С употребата 
на билковото средство се цели също да се норма-
лизира апетитът, да се постигне диуретичен ефект 
и да се ускори пасажът на храната през дебелите 
черва. 
 Използвани методи: Метод на критичен ана-
лиз и синтез, клинико-инструментален метод, ан-
кетен и статистически методи.
 Време на проучване: 2013 – 2016 г.
 Брой и характеристика на обхванати 
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лица: 
 В проучването са участвали 238 лица със 
средна възраст 38,15±11,12 години, от които 19 
(8,0%) мъже и 219 (92,0%) жени. Прави впечатле-
ние, че жените много по-често са склонни да въз-
приемат здравословен начин на живот и да проме-
нят своите навици с оглед промяна във визията и 
здравето си. 
 Респондентите са категоризирани за ин-
декс на телесна маса (ИТМ), според препоръки-
те на Експертния комитет на СЗО (2011) в три 
групи: нормално или „желано“ тегло – от 18,5 до 
24,99 kg/m2; наднормено тегло – ИТМ ≥25 kg/m2 и 
затлъстяване – при ИТМ ≥30 kg/m2. 
 Лицата с различна степен на наднормено 
тегло предствляват общо за двете групи (мъже и 
жени) – 151 души (63,7% с ИТМ  25 – 30 kg/m2 ).

 Анализ и обсъждане на получените резул-
тати 
 Сред водещите причини за затлъстяване 
експертите посочват генетичната предизпозиция 
и неприродосъобразния начин на живот на хора-
та, започващ още oт детска възраст (без игри сред 
природата и диета, съставена предимно от нездра-
вословни храни). Според данните се наблюдава 
голям скок в относителния дял на напълнели жени 
и мъже в ЕС след 44-годишна възраст. 
 Аналогични резултати показва и нашето 
проучване – групата от затлъстели лица включва 
64 души (23,7%) с (ИТМ>30 kg/m2 ), от които с 
най-висок относителен дял е групата след 51-го-
дишна възраст. Участниците в проучването с въз-
раст 51 – 60 год. и над 60 год. имат сигнификантно 
по-висок ИТМ от този на по-младите възрастови 
групи, които не се различават статистически по-
между си (p<0,05) (Таблица 1).
 Хормоналните промени, които настъпват в 
организма с напредването на възрастта, са рисков 
фактор за напълняването, както и измененията в 
организма вследствие на дълги години прекарани 
в относително неприродосъобразен начин на жи-

Таблица 1. Честотно разпределение на ИТМ по възрастови групи

ИТМ
[kg/m2]

     Възрастови  групи (брой,  %) Общо

< 25% 18 –  30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 Над 60
25 – 30 вкл. 4 5 5 6 2    22

% 72,7 65,7 67,4 58,7 50,0    63,7
Над 30  2  6 25 25 6     64

%  9,0 18,7 27,2 33,3 37,5     27,0
Общо 22 32 92 75 16     237

Заб. (липсват данни за ръста и теглото на един от анкетираните

вот. Доминацията на естроген при хормоналния 
дисбаланс допринася за увеличаване на телесната 
маса при запазен хранителен режим при жените. 
При мъжете и младежите наднорменото тегло има 
взаимовръзка с пониженото ниво на тестостерона. 
Наблюдава се и взаимовръзка на затлъстяването с 
отчетени ниски нива на тестостерон и високи на 
естрогени при мъжете. Както при жените, така 
и при мъжете, се установява, че поведенчески 
фактори имат принос за хормоналния дисбаланс: 
дистрес, недостиг на сън, храни, съдържащи сте-
роидни хормони, някои неправилни диети, ниска 
физическа активност.
 При мъжете, обърнали се към Иновацион-
ния и изследователски център за биомедицина, 
биотехнологии и фитотерапия, с най-голяма чис-
леност (10) са лицата от възрастовата група 41 – 

50 год., следвани от 31 – 40 и над 60 год. – с по 
трима. Най-малко са от възрастова група 51 – 60 
– двама, и 18 – 30 години – един. Това е обяснимо, 
тъй като при лицата от средната възраст по-често 
се появяват признаците на наднорменото тегло и 
отклонения в здравословното състояние. При же-
ните картината е аналогична: най-много (82) са от 
възрастовите групи 41 – 50 год. (73), следвани от 
31 – 40 год (29). Най-малко са от възрастова група 
над 60 години – 13 лица и 18 – 30 години – 21 лица, 
както липсват данните на 1 жена.
 Позитивно мислене, мотивация и фито-
терапия 
  Липсата на достатъчно информация за 
затлъстяването може да стане причина за непра-
вилна терапевтична мотивация. Затова в Инова-
ционния и изследователски център за биомеди-
цина, биотехнологии и фитотерапия обърнахме 
специално внимание на информираността и лич-
ната отговорност на лицата с наднормено тегло и 
затлъстяване. 
 Легендарният български природолечител 
Петър Димков отделя централно мнение на пози-
тивното мислене. И нашата практика показва, че 
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лицата с позитивно мислене имат по-бързи и до-
бри резултати. Важна е „радостта от живота“ и па-
циентите да не предприемат изтощаващи диети, а 
да поддържат разумен режим на хранене с храни, 
които са им приятни. Необходимите микроелемен-
ти за организма могат да се набавят чрез храната, 
както и чрез лекарствени растения. Билковата ком-
бинация Слим Пам подпомага правилната обмяна 
на веществата и така води до редукция на теглото. 
 Нашият екип подробно запознава респон-
дентите и с последващите усложнения в здраво-
словното състояние, ако не се предприемат необ-
ходимите комплексни здравни грижи, включващи 
фитотерапия, 8 часа сън, здравословно хранене 
и разумна двигателна активност. От посочените 
здравословни проблеми с най-голяма честота на 
разпространение е наднорменото тегло и затлъс-
тяването, следвани от артериалната хипертония (с 
34 случая), колит (44 случая), гастрит (37 случая) 
и заболяване на щитовидна жлеза – 6 случая. Ос-
таналите посочени заболявания са единични слу-
чаи (Таблица 2). 
 Резултатите от Таблица 3 показват, че на въ-

Таблица 2. Честотно разпределение на анкетираните по наличие на някои хронични 
неинфекциозни заболявания

Заболяване Брой Относителен дял (%) Sp
Хипертония 46 19,3 2,3

Колит 44 18,5 2,0
Гастрит 37 15,5 1,1

Проблеми с щитовидната жлеза 21 8,8 0,7
Диабет 8 3,4 0,6

Таблица 3. Честотно разпределение на анкетираните по отговорите на въпроса „Повлияват ли се здравослов-
ните Ви проблеми след употребата на Слим Пам?“

Отговори Брой Относителен дял (%) Sp
Имам добър резултат 201 84,5 2,3
Не мога да преценя 25 10,5 2,0

Нямам резултат 7 2,9 1,1
Резултатът е слаб 3 1,3 0,7

Не отговорили 2 0,8 0,6
Общо 238 100,0

проса: „Повлияват ли се здравословните Ви про-
блеми след употребата на Слим Пам?“:
 • Най-голям процент (84%) от анкетираните 
са посочили отговора: „Имам добър резултат“, 
следвани от „Не мога да преценя“ с 10%.
 • Само трима (1,3%) считат, че резултатът е 
слаб.
 Фитoтерапевтичните препарати с изяснено 
действие са подходящи за пациентите със затлъс-
тяване, тъй като фитотерапията предлага биологи-
чен и в редица случаи относително безвреден ме-
дицински метод с минимален риск за организма, 
но с добър резултат (Таблица 4).
 Средната продължителност на приема на 
Слим Пам е около 8 месеца в интервала от 30 дни 
до 4,5 години (Таблица 5). От таблицата е видно, 
че приложената фитотерапия дава добри резулта-
ти:
 • Преди употребата на Слим Пам средното 
тегло на анкетираните е било 75,62±12,07 kg в ин-
тервала 50 – 122 kg.
 • Средното отслабване от Слим Пам е 
8,50±5,55 kg в интервала 0 – 25 kg, което е сиг-

Таблица 4. Честотно разпределение на участниците в проучването по средностатистическа редукция на те-
глото (килограм/месец) след употребата на Слим Пам

Килограми на месец Брой Относителен дял (%)
3,01 – 5 2 0,8
2,01 – 3 42 17,8

1 – 2 173 73,3
Не се повлияват 19 8,1

Общо 236 100,0
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нификантно повече с 36,21% (p<0,001) от това на 
предишни диети, приложени без фитотерапия –  
6,24±4,21 kg в интервала от 0 до 20 kg.
 • Индексът на телесна маса понастоящем е 
със средна стойност в зоната на нормалното те-
гло – 23,90±3,29 kg/m2 в интервала от 18,38 до 
37,03 kg/m2, докато преди употребата на Слим 
Пам е бил сигнификантно (р<0,001) по-висок 
със средна стойност в зоната на наднорменото 
тегло – 27,37±3,66 kg/m2 в интервала от 19,71 до 
43,74 kg/m2.
 • Разпределението на телесните мазнини 
се установява чрез измерване на съотношението 
талия/ханш, което трябва да е по-малко от 1,0 за 
мъжете и 0,85 за жените. Средното намаление в 
този показател след употреба Слим Пам, е сигни-
фикантно повече (p<0,001) от това, достигнато от 
предишните диети. Средната обиколка на талията 
при жените 80,11±10,22 cm е в границите на нор-
малната (70 – 90 cm), както и средното съотноше-
ние талия/ханш 0,79±0,07 е в границите на нор-
малното (0,71 – 0,85).
 • Свалените от талията сантиметри при же-
ните са в границите на 0 – 18 cm, а като средна 
стойност 4,41±4,31 cm. Свалените от ханша сан-
тиметри са средно 4,23±3,55 cm, в интервала 0 – 
14 cm.
 • Средната обиколка на талията при мъже-

те 102,67±19,09 cm надхвърля незначително гра-
ниците на нормалната (до 100 cm), а средното 
съотношение талия/ханш 0,95±0,15 също е малко 
над нормалното (0,78 – 0,94), макар че резултати-
те нямат необходимата статистическа представи-
телност поради малкия брой мъже, предоставили 
тези данни.
 Влияние на фитотерапията в комбина-
ция със сън и „природосъобразен стил на жи-
вот“ – движение и здравословно хранене. Сън-
ят е със сигнификантна роля при терапията 
на затлъстяване. 
 Много пациенти страдат от хронично безсъ-
ние и отминават препоръката за необходимостта 
от пълноценен 8-часов сън, без да ѝ обръщат осо-
бено внимание. А истината е, че сънят е важен за 
доброто здраве, както и настроението на пациен-
тите. По време на сън се случват и много от важ-
ните обменни процеси в организма, които също 
така са важни и за забавянето на процесите на ста-
реене.
 За да оценим влиянието на фактора „пробле-
ми със заспиването и нощен сън, по-малък от 8 
часа“ върху количеството на свалените килогра-
ми, създадохме две групи – едната от участници в 
проучването, имаща поне един от тези проблеми, 
и като втора – лица с нормален сън.
  От Таблица 6 става ясно, че двете групи не 

Таблица 5. Вариационен анализ на свързаните с употребата на Слим Пам показатели

Показатели Брой Min Max X̄ SD

Килограми преди упо-
требата на Слим Пам

236 50 122 75,62 12,07

Продължителност на 
метода Слим Пам (дни)

236 30 1640 233,90 213,45

Свалени килограми 236 0 25 8,50 5,55
Свалени cm от талията 29 0 18 4,41 4,31
Свалени cm от ханша 29 0 14 4,23 3,55

Килограми понастоящем 177 50 116 66,51 11,34
Ръст (cm) 224 151 187 165,93 5,71

BMI преди употребата 
на Слим Пам (kg/m2)

170 19,71 43,74 27,37a 3,66

BMI след употребата 
на Слим Пам (kg/m2)

170 18,38 37,03 23,90b 3,29

Талия мъже (cm) 3 81 117 102,67 19,09
Талия жени (cm) 19 66 104 80,11 10,22
Ханш мъже (cm) 4 92 119 104,00 11,17
Ханш жени (cm) 18 89 122 102,08 11,02

Съотношение талия/
ханш мъже

3 0,79 1,08 0,95 0,15

Съотношение талия/
ханш жени

18 0,70 0,91 0,79 0,07

Бел. Болднатите букви по вертикалата означават наличие на сигнификантна разлика (p<0,001)
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се различават сигнификантно, но в алгебричен 
план и трите изследвани показатели: свалени kg 
от предишни диети, свалени килограми чрез мето-
да Слим Пам и свален ИТМ са с по-ниски средни 
стойности при лицата, имащи проблеми със съня.
 Мнозинството изследвания върху затлъстя-
ването, проведени от водещи български и светов-
ни специалисти, изтъкват ролята на начина на хра-
нене и физическата активност за това състояние и 
затова в нашето изследване ние също оценяваме 
тяхната важна роля. През свободното си време 
със спорт и гимнастика се занимават предимно 
лицата до 35-годишна възраст, след което техни-
ят брой намалява. Друга активност (ходене пеша, 
туризъм, физическа работа на открито) са посо-
чили 49,9% от изследваните лица, но само 1/4 от 
тях изминават повече от 3 km дневно. Пациентите, 
които спортуват, имат по-бърз ефект на редукция 
на наднормената телесна маса при употребата на 
Слим Пам.
 Оценката на консумираните храни, направе-
на въз основа на препоръчаните Национални нор-
ми за хранене, показва хранене с природосъобраз-
ни храни – висок прием на зеленчуци и плодове, 
умерено на варива, млечни и месни продукти и 
ниска консумация на риба. Повечето пациенти из-
бягват употребата на риба, но по другите показа-
тели получените резултати свидетелстват за добра 
култура на хранене на анкетираните. Изключение 
правят лицата, които докладват, че консумират 
прекомерни количества готварска сол, като всички 
те са били със затлъстяване преди приема на Слим 
Пам.
 На въпроса: „Как оценявате ефекта от про-
вежданото фитотерапевтично лечение върху Ва-
шето качество на живот?“, най-голям процент 
212 (89%) от анкетираните са посочили отговора 
„Добър“, следвани от „Не мога да преценя“ с 6% 
(15 лица), cамо един (0,4%) счита, че резултатът е 

Таблица 6. Сравнителен анализ на свалените килограми и ИТМ при имащите проблеми със заспиването, 
неспокоен сън или нощен сън под 8 часа и останалите участници в проучването 

Показатели Имащи проблеми със заспиването, неспоко-
ен сън или нощен сън под 8 часа Всички останали P
N Х SD N Х SD

Свалени 
килограми 

от предишни 
диети

38 5,63 4,22 35 6,90 4,16 0,171

Свалени ки-
лограми чрез 

Слим Пам

130 8,21 5,71 106 8,85 5,34 0,221

Свален ИТМ 90 3,29 2,19 80 3,66 1,88 0,241

незадоволителен. 
 Отчитат се подобрения в: качеството на 
живот на анкетираните, положителни промени в 
рисковото им поведение и намаляване на здраво-
словните им проблеми.
 Заключение
 Връзката между поведение и здраве става 
все по-важна за обществото поради епидемията 
от затлъстяване на нашия съвременник, причине-
ни от рисков начин на живот. Обнадеждаващите 
резултати, достигнати при лицата в нашето из-
следване, се дължат преди всичко на факта, че 
участват предимно високообразовани хора, които 
са добре информирани за значението на фактори-
те на риска за наднорменото тегло. Това са пре-
димно лица в активна творческа възраст, които са 
мотивирани да инвестират време за своето здраве. 
Нашите резултати демонстрират важността на ин-
формираността и личната отговорност на пациет-
нтите с наднормено тегло и затлъстяване (разби-
ране на проблема и ангажираност като активна и 
последователна грижа за собственото здраве) при 
превенцията и лечението на свръхтеглото. 
 С нашата разработка сме се опитали да ос-
ветлим въпроса, кои са основните фактори, които 
допринасят за наднорменото тегло, и каква е тях-
ната относителна сила на въздействие. Това може 
да послужи като основа за насочване на съответни 
лечебно-профилактични програми към намалява-
не на неблагоприятните или пък засилване на раз-
пространението на протективните фактори (напр. 
консумация на разнообразна храна – риба, пресни 
плодове и зеленчуци, яйца и други природосъо-
бразни храни). При пациентите, които спортуват 
и се хранят с режим 2 или 4 – 5 пъти дневно, с 
природосъобразни храни с намалени количества 
готварска сол се наблюдава по-нисък ИТМ, както 
и по-добри резултати от употребата на Слим Пам, 
съчетани с по-добро качество на живот.
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 Интересна зависимост установихме между 
продължителността на съня и наднорменото те-
гло, т.е. лицата с времетраене на съня под 8 часа 
имат по-често наднормено тегло и затлъстяване, 
като ефекта на диетични режими и Слим Пам при 
тях е сигнификантно по-слаб.
 Наши наблюдения върху клинични случаи 
на лица с инсомния, както и във възрастовата гру-
па (40 – 60 години) демонстрират, че при използва-
нето на фитотерапевтичната добавка Слим Пам в 
комбинaция с фитопрепаратите Ендокрино Пам за 
мъже и Ендокрино Пам за жени се постигат сред-
но c 10,11% по-добри резултати на намаляване 
на телесното тегло. Фитосерията Ендокрино Пам 
подпомага нервната система –  намалява дистре-
са (увреждащия стрес), увеличава продължител-
ността и качеството на съня, като съшевременно 
допринася за нормализирането на нивата на поло-
вите стероидни хормони. Целесъобразно е да се 
проведат по-задълбочени проучвания в бъдеще.
 Посредством фитотерапия и спазването на 
„природосъобразен“ начин на живот пациентите 
редуцират значително повече от теглото си, нор-
мализирайки своя ИТМ по-бързо, трайно и неизто-
щително, отколкото при други индивидуални ме-
тоди, приложени самостоятелно – гладолечение, 
някои драстични диети или спорт. Средното от-
слабване от Слим Пам е 8,50±5,55 kg в интервала 
0 – 25 kg, което е сигнификантно повече с 36,21% 
(p<0,001) от това на предишни диети, приложени 
без фитотерапия – 6,24±4,21 kg в интервала от 0 
до 20 kg. Целесъобразно подбраните лекарствени 
растения в изследвания фитопрепарат демонстри-
рат значими позитивни резултати при лечението 
на затлъстяване и наднормено тегло.
 Слим Пам е отличен с 9 международни 
златни медали и специални призове, както и c 4 
купи. Сред наградите са Grand Prix Europe France 
Inventeurs, France (2013), Gold Medal Award of 
Merit INPEX, USA (2014), Grand Prix Inventarium 
Science, Republica Portuguesa (2015), Special 
Award, China Association of PPC, China (2016) и др.
 Фитотерапията, както и природолечението, 
са базирани на най-старата и широко използвана 
лекарска практика, която се е доказала през хиля-
долетията още в древните култури на Дунавската 
цивилизация на траките, Месопотамия, Египет и 
др. 
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SOME RISK FACTORS FOR OVERWEIGHT AND OBESITY. THE POSITIVE ROLE OF HEALTHY SLEEP 
AND EFFECTIVENESS OF  BULGARIAN PHYTOPREPAPY

Roxanrda Pamukoff-Michelson

Аbstract: Obesity is a growing health problem in the world and European Union. According to Eurostat (2021) while 45% of 
adults living in the EU had a normal weight, slightly more than half (53%) were considered as overweight (36% pre-obese and 
17% obese), according to their body mass index (BMI) [12]. 
Despite successes in prevention of obesity and its treatment it continues to be an increasing health concerrn. That provoked 
the present study. Its aim is to analyze the risk factors contributing to the emergence and development of obesity as well as an 
attempt for an interventional impact on them through phytotherapy and changes to more „natural“ life style. 
The study conducted is of the Cross-over design type. It involved 238 people with an average age 38,15 ± 11,12 years. 
Respondents were categorized by body mass index – BMI, according to WHO recommendations (2011) and were divided into 
three groups: normal or „desirable“ weight, overweight and obese. The applied research methods include – method of critical 
analysis and synthesis together with questionnaire and statistical methods.
A correlation is found between sleep duration and overweight – man and women with sleep duration under 8 hours are more 
often overweight and obese and the effect of weight reduction programmes on them is weaker. Significant correlation is found 
between hormonal levels and obesity. Additional phytopreparations Endocrino Pam for men and Endocrino Pam for women, 
innovative recipes by Prof. Dr. D. Pamukoff and Dr. R.Pamukoff-Michelson were applied, which normalised hormonal levels 
in patiens above age of 40, and contributed to improvement of sleep quality and duration, achieving on average 10,11% better 
weight reduction results. 
Our results demonstrate the importance of awareness, motivation and responcibility of individuals in the prevention and 
treatment of overweight and obesity.
Key words: overweight, obesity, risk factors, phytotherapy, natural lifestyle, integrated approach.
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Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за 
участие на български колективи в утвърдени акции 

по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST 

 Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в 
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да 
засили присъствието на академичната общност в тази програма.
 Допустими кандидати:

• Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. 
изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г). 
• Научни организации по чл. 47, ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995г. изм. ДВ. 
бр.107 от 24 декември 2014 г). 

 Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
 Максимален  размер на съфинансирането – до 20 000 лв. на година.
 Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:

https://www.fni.bg/?q=node/543 
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ИЗДАНИЯТА НА „РИБНИЯ БУКВАР“ В ЦЕНТРАЛНАТА 
БИБЛИОТЕКА НА БАН

Д-р Силвия Найденова,
Централна библиотека на БАН

 На 21 март се навършиха 150 години от 
смъртта на д-р Петър Берон. Той написва прочу-
тия си „Рибен буквар“, когато е едва 24-годишен, 
като въвежда нов и революционен за времето си 
метод на обучение – взаимоучителния.
 Тази книга по-скоро може да бъде нарече-
на малка енциклопедия. В нея д-р Берон събира 
най-различни  основни знания за българския език 
(азбука, граматика и части на речта), молитви, 
нравствени поучения, добри съвети (за доброто 
възпитание), басни, поучителни истории (от древ-
ните цивилизации), физически сказания (растения 
и животни), аритметически познания, които обе-
динява в 8 раздела. Предназначил я е за светски-
те училища, необходимостта от които е била вече 
назряла в началото на 20-те години на XIX в. Той 
отхвърля разпространеното по това време килий-
но образование и препоръчва светското образова-
ние в европейските държави, където самият той е 
следвал и завършил. 
 Въпреки че езикът на „Рибния буквар“ е на-
роден, книгата е напечатана с черковнославянски 
букви. В края на буквара са поместени върху три 
листа 12 изображения на животни, което сочи, че 
авторът е привърженик на идеята за нагледното 
обучение. Тези илюстрации са били нещо ново и 

необичайно. Затова именно рисунките на кита и 
делфина са дали повод този буквар да се нарече 
„рибен“ ( Фотос 1).
 Три от възрожденските издания на „Рибния 
буквар“ на д-р Петър Берон се съхраняват в Цен-
тралната библиотека на БАН (ЦБ – БАН). 

 Първото издание на „Буквар с различни поу-
чения“, както е оригиналното заглавие, е печатано 
в Брашов, Румъния през 1824 г. и е от колекцията 
на Никола Начов, дарена на ЦБ – БАН   през 30-те 
години на XX в. [1] (Фотос 2).

Фотос 1. Приложение с илюстр. към 1. изд. на „Ри-
бен буквар“, 1824

Фотос 2. Страница 2 от Предисловието на първото 
издание на „Рибен буквар“, 1824
 В колекцията му от старопечатни книги е и 
изданието на буквара от 1847 г., отпечатано в Бу-
курещ [2] (Фотоси 3 и 4).

Фотос 3. Титулната страница на изданието на „Ри-
бен буквар“ от 1847 г., добавена и написана на ръка
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 Екземплярите, които притежаваме на І-вото 
и ІV-ото издание, са с липсващи заглавни страни-
ци. На тяхно място са поставени допълнителни 
страници, на които са изписани ръчно данните на 
книгата. Това може да е направено от притежа-
телите на тези книги или от библиотечни дейци, 
които първоначално са обработвали постъпилите 
книги в библиотеката.
 Във фондовете на Централната библиотека 
на БАН е обособена сбирка от български старопе-
чатни книги в хронологични граници 1806 – 1878 г. 
Старопечатният фонд съдържа също няколко из-
дания на първата българска печатна възрожденска 
книга на Софроний Врачански „Кириакодроми-
он, сиреч Неделник поучение“ (1806, 1856, 1865, 
1868); на уникалната „История славянобългар-
ская“ на Паисий Хилендарски, издадена от Хрис-
таки Павлович в Будим през 1844 г. под название-
то „Царственик или История болгарская“; „Буквар 
за децата на славено-болгарскиет народ“, издаден 
от Н. Ненович (Будим, 1826); „Болгарска грамати-
ка“, съчинена от Неофит Рилски (Крагуевац, 1835) 
и други подобни. Многобройни са учебниците и 
учебните помагала по история, аритметика, гео-
графия, физика, химия и дори психология и фи-
лософия, които служат на българската просвета и 
учебно дело през Възраждането. 
 Тази колекция се озовава в библиотеката 
като дарение от Никола Начов – учител, книжо-
вник и библиограф, историк, действителен член 
на БАН. Значителна част от своята библиотека, 
основно – старопечатни книги, той дарява около 
1930 – 1931 г. на Академията. По този повод през 
1932 г. във в-к „Мир“ излиза голяма статия „Кни-
ги и библиотеки, подарени на Българската акаде-

мия на науките“, подписана от Харитина  Иванова 
Пеева-Плачкова, съпруга на Тодор Боров, която 
по това време работи като библиотекар в Библи-
отеката на БАН. Дарената библиотека съдържа 
около 300 български старопечатни книги, които 
поставят началото на колекцията „Старопечатни 
книги на ЦБ на БАН (1806 – 1878)“, която днес 
съдържа 788 заглавия в над 900 екземпляра.
 В Централната библиотека на БАН се съхра-
нява и екземпляр от изданието на „Рибния буквар“ 
от 1850 г., отново печатано в Букурещ, който е бил 
част от личната библиотека на Стоян Михайлов-
ски [3] (Фотос 5). Библиотеката на видния писа-
тел, политик и общественик съдържа около 3000 
тома. Това е художествена, правна и религиозна 
литература на различни езици и  речници (сред 
които пълният Френско-български речник (1894) 
и Българско-френският речник (1898) на Нестор 
Марков).

Фотос 4. Титулната страница на първото издание на 
„Рибен буквар“ липсва. Библ. данни са изписани на 
гърба на форзац 3

Фотос 5. Титул на изданието на „Рибен буквар“ от 
1850 г.
 Второто издание на „Рибния буквар“ от 
1841 г., което е също притежание на ЦБ на БАН, 
се съхранява върху микрофилм и е част от колек-
ция „Микрофилми“ (Фотос 6).

Фотос 6. Титул на изда-
нието „Рибен буквар“ от 
1841 г.
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 Поради големия интерес към учебника той 
претърпява 7 издания в продължение на 20 годи-
ни, а авторът му д-р Петър Берон се радва на из-
ключително високо уважение [4].
 За опазване на библиотечните документи 
и осигуряване на неограничен достъп до тях се 
работи по проекти, свързани с дигитализация на 
различни колекции от библиотечния фонд. Диги-
талната конверсия и създаването на дигитални ре-
сурси се превърна в последните години в основна 
задача на Централна библиотека в процеса ѝ на 
трансформиране от хранилища на документи в 
портал за достъп до знания. Това  качествено ново 
дигитално съдържание в съвременната дигитал-
на среда  осигурява възможности за реализация 
на инициативите за  открит достъп и задълбочава 
интегрирането на нашата страна в единното Евро-
пейско изследователско пространство.
 Броят на дигитализираните обекти в наша-
та Дигитална библиотека непрекъснато нараства 
и в момента той наброява над 4000, разпределени 
в над 20 колекции. Чрез „Световна дигитална 
библиотека“ (World Digital Library), междунаро-
ден проект, иницииран от Конгресната библиотека 
на САЩ и UNESCO, който предоставя свободен 
достъп  на значими и разнообразни първостепен-
ни източници от цял свят, Централната библио-
тека  на БАН предостави част от колекцията си 
„Възрожденски книги 1806 – 1878“, а чрез проек-
та AthenaPlus, участва в европейската дигитална 
библиотека EUROPEANA с друга своя уникална 
колекция – Библиотеката на Феликс Каниц.  
 Ценните книги могат да бъдат разгледани 
онлайн в електронния каталог и дигиталната биб-
лиотека на ЦБ – БАН –  http://cl.bas.bg.

THE EDITIONS OF FISH PRIMER IN THE CENTRAL LIBRARY 
OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 

Silviya Naydenova

Аbstract: In the framework of the unique special collections of the Central Library of Bulgarian Academy of 
Sciences (BAS) there are rare editions of the famous Fish Primer by Dr. Petar Beron (1799 – 1871) – one of the 
first educators and leaders of the Bulgarian National Revival. The article presents also other valuable old printed 
Bulgarian books which have been included in the Digital Library of Bulgarian Academy of Sciences and reproduced 
in the World Digital Library and Europeana through AthenaPlus digital project like the book collection of Felix 
Kanitz (1829 – 1904). 
Key words: Dr. Petar Beron, Fish Primer, rare editions, Digital Library of BAS
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РАДИАЦИОНЕН ТЕРОРИЗЪМ – СЪЩНОСТ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ, НАЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Рубриката		„Трибуна	на	младите“	
се	осъществява	с	финансовата
подкрепа	на	фондация	„Еврика“

Петър Цветанов – докторант,
Факултет по обществено здраве,

Медицински университет – София

 Радиационният тероризъм представлява из-
ползването на радиоактивни вещества или затво-
рени (херметизирани) източници на радиоактив-
но излъчване от терористите с цел злонамерено 
облъчване на хора или радиоактивно замърсява-
не на средата, обитавана от хора [1]. Правилното 
разбиране на заплахата от него е предпоставка за 
точното определяне на целите и задачите, свърза-
ни с осигуряване на безопасността  на хората  при 
евентуален радиационен терористичен акт, както 
и с минимизиране на негативните последици от 
него.  
 Мнението на водещите експерти в областта 
на радиационната безопасност е, че използването 
от терористични организации на радиационно из-
лъчване – невидимо и плашещо масовото съзна-
ние – като оръжие, т.е. за радиационен тероризъм, 
е напълно реално. Според замисъла и целите на 
терористите актовете на радиационен тероризъм 
биха могли да бъдат с манифестационен характер 
– с предварително обявяване (вкл. и обикновен 
шантаж), т.е. заплаха да се използват радиоактив-
ни материали  против хора. В този случай веднага 
ще се предприемат действия по контрол и ликви-
дация на източниците на излъчване и замърсява-
не, което ще доведе до снижаване на опасността 
от радиоактивно заразяване на потенциалните 
жертви. Другият вид радиационен тероризъм е 
таен (необявен), когато жертвите не знаят своята 
участ. В този случай не е налице психологически-
ят ефект на паниката, който представлява една от 
главните цели на тероризма за въздействие вър-
ху обществото, но радиационният ефект е много 
по-голям, защото източниците на радиоактивно 
излъчване могат да не бъдат открити дълго вре-
ме и това ще доведе до радиационно заразяване 
на сгради и територии и в резултат – до продъл-
жително и неконтролируемо облъчване на хора. 

Дори при разсипване на радиоактивни вещества с 
неголяма активност радиоактивното замърсяване 
се регистрира на значителни разстояния, особено 
в случай на образуване в приземния слой на ат-
мосферата на облак от разпадащи се радионукли-
ди и формирането на радиоактивна следа (петно) 
в резултат на тяхното падане на земята. Това ще 
постави много хора в ситуация, която те биха въз-
приели като особено опасна за тяхното собствено 
здраве и здравето на близките им.
 В литературата са описани няколко различ-
ни сценария на радиационен тероризъм [2].
 1. Поставяне на  мощен радиоактивен из-
точник (γ-излъчвател)  на място на струпване 
на хора, например в гъсто населени градски ра-
йони, гари, метро, търговски центрове, правител-
ствени учреждения и др., като терористичният 
акт  е обявен от терористите веднага след извърш-
ването му. В резултат на това голямо количество 
хора за кратко време могат да бъдат изложени на 
силно радиационно облъчване. В този случай ве-
роятността облъчените хора да заболеят от лъчева 
болест в остра форма е малка, слабо се повишава 
вероятността от възникване на ракови заболява-
ния след време. Но тук страхът, паниката, т.е. пси-
хологическият ефект от радиационния тероризъм 
е постигнат.
 Другият вариант е тайното поставяне на та-
къв източник на определено място, например в 
учреждение, където ограничен брой хора могат 
да бъдат подложени на облъчване продължително 
време. Така те ще бъдат облъчени със значителни 
дози, в резултат на което могат да се разболеят от 
тежка форма на лъчева болест и дори да умрат.
 2. Взривяване на мръсна бомба [3, 4]. Тя 
представлява  обикновено взривно устройство, в 
което са добавени радиоактивни материали. Цел-
та на нейното използване е разпръскване на раз-
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падащи се радионуклиди в околната среда, като 
за място на взрива се избират отново места на 
струпване на хора. Основните поражения върху 
хората, намиращи се в зоната на въздействието на 
мръсната бомба, ще бъдат травматични, предиз-
викани от ударната вълна на взрива и частиците 
от материала на бомбата. Но от изхвърления ра-
диоактивен материал ще се получи и радиоактив-
но заразяване както на мястото на радиационния 
терористичен акт, сградите и намиращите се в ог-
нището на взрива хора, така и на по-обширна те-
ритория, което е свързано с разпространението на 
твърди частици във въздуха и тяхното падане на 
земята впоследствие. Малко вероятно е разпръс-
натият радиоактивен материал да предизвика у 
пострадалите остри радиационни поражения. Но 
ефектът от използването на мръсната бомба спо-
ред целите на терористите не е свързан с броя на 
пострадалите, а с въздействието върху психиката 
на хората  (всяване на страх и паника) и със сери-
озни икономически щети, свързани с премахване 
на радиоактивното замърсяване на околната среда 
и възстановяване на нормалния начин на живот на 
населението.
 3. Радиоактивно замърсяване на храна. 
Храната или напитките могат да бъдат заразени 
чрез добавяне на радиоактивни вещества в тях. 
Това може да стане в предприятията, където те се 
произвеждат, по време на транспорта им и в хра-
нителните магазини.  Съществен проблем в този 
случай е закъснението на установяване на радио-
активното замърсяване от съответните радио-
изотопни лаборатории, както и на информацията, 
която ще постъпи от тях, дори и при обявен теро-
ристичен акт. Поради това здравните последици за 
населението, свързани с опасността от вътрешно 
радиоактивно заразяване, не са толкова сериозни, 
колкото паниката и безпокойството, които биха 
възникнали у хората от това, че не знаят дали са 
консумирали или не радиоактивно замърсени  
храни. Паниката няма да е по-малка, дори ако се 
установи, че става въпрос за ограничен брой точ-
но определени хранителни продукти. Този вид 
радиационен тероризъм би довел и до сериозни 
икономически загуби поради необходимостта от 
предприемане на незабавни мерки  за спазване на 
нормите на радиационна безопасност.
 4. Радиоактивно замърсяване на питей-
на вода. При този сценарий терористите могат да 
замърсят радиоактивно определен водоизточник 
или водоснабдителната система на цял град. Но 
поради силната разтворимост на радиоактивните 
вещества, с които терористите биха замърсили 

големи обеми вода, се предполага, че до опасно 
радиоактивно заразяване на хората, пили от тази 
вода, няма да се стигне. Независимо от това, ако се 
установи превишаване на нормите за радиацион-
на безопасност на питейната вода, ще трябва да се 
предприемат скъпоструващи мерки за намаляване 
на нивото на замърсяване.
 5. Радиоактивно замърсяване на възду-
ха с помощта на аерозоли. Ако разполагат със 
съответното оборудване, терористите могат да 
създадат радиоактивно замърсени аерозоли, кои-
то човек лесно би могъл да вдиша. Например, те 
могат да използват за радиоактивно замърсяване 
на въздуха вентилационните, в т.ч. климатичните  
системи на сгради. Намиращите се там хора ще 
дишат замърсен въздух, а освен това падането на 
твърдите частици ще замърси телата им и всички 
повърхности. Освен страха и паниката от послед-
ващи заболявания, които ще предизвика такъв те-
рористичен акт, той ще стане причина за затваря-
не на сградата за период, в който да се извърши 
обеззаразяването, което ще доведе до икономиче-
ски загуби [2].
 6. Взрив в ядрено съоръжение (реакторен 
тероризъм). Този вид терористични актове мо-
гат да бъдат отнесени и към ядрения, и към ра-
диационния тероризъм. Целта на терористите е 
предизвикването на ядрен взрив или саморазру-
шаване на ядрения обект (реактора) при преход 
към критични аварийни режими на работа като 
в Чернобил.Отбелязва се, че Чернобилската ава-
рия е модел на граничен случай на радиационен 
тероризъм на основата на АЕЦ [5]. По своето ра-
диационно действие такъв терористичен акт може 
многократно да превиши действието на ядрено 
оръжие. Поради засилената охрана  на този вид 
обекти терористите трудно биха осъществили акт 
на реакторен тероризъм, но потенциалната опас-
ност от него остава.
 Както се вижда, начините, методите и тех-
нологиите за осъществяване на радиационен те-
роризъм  са много. Независимо че дoсега не е 
осъществен радиационен терористичен акт, съ-
ществуващата реална опасност от извършването 
му изисква да бъдат разгледани и предвидени не-
гативните ефекти и последствия от него за хората 
и за околната среда. Тези  последствия могат да 
бъдат преки, свързани със здравето на хората, и 
косвени, свързани с условията на живот – социал-
ни, икономически, политически, психологически 
и демографски.
 Пряко последствие от този вид тероризъм 
е радиационното облъчване на жертвите на теро-
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ристичния акт. Терористите могат да използват 
различни видове йонизираща радиация и източни-
ци на излъчване – α, γ, γ-β и β излъчватели. Според 
характера на облъчването на човека се различават:
 • Външно облъчване – когато радиоактивни-
ят източник е вън от тялото на човека.
 • Вътрешно облъчване – при постъпване на 
радионуклиди в организма на човека чрез вдишва-
не, перорално и чрез рани.
 • Контактно облъчване – когато радионук-
лиди попаднат върху кожата, лигавиците и по дре-
хите.
 Ефектът на радиационното въздействие вър-
ху човека и животните се определя от погълнатата 
доза радиация и нейната мощност, както и от вре-
мевите параметри на това въздействие – от част 
от секундата до много години. Определяща роля 
за прогнозата на възможните ефекти при външно 
облъчване има характерът на облъчване на чове-
ка – тотален (на цялото тяло) или локален (на от-
делни части от тялото). При вътрешно облъчване 
определящи фактори са особеностите на разпре-
делението и обмена в организма на конкретния ра-
дионуклид – неговата органотропност, ефектив-
ният период  на неговото извеждане от организма, 
ядрено–физичните му параметри и физико-хи-
мичното му състояние. 
 От гледна точка на проявата на непосред-
ствените медицински ефекти и възможните без-
възвратни загуби,  според световния опит на 
радиационната медицина и радиобиологията  оп-
ределящ фактор за радиационното въздействие 
е външното облъчване. То може да бъде   γ-неу-
тронно , което е възможно само при използване на 
ядрено оръжие, както и използваното при радиа-
ционния тероризъм γ, γ-β, β, α-излъчване в съот-
ветните поразяващи погълнати дози на облъчване 
с висока мощност на дозата [1]. 
 Второ място след външното облъчване  при 
равни други условия заема вътрешното облъчва-
не, осъществено чрез инхалационно постъпване 
на радионуклиди в организма или чрез рани и об-
горени повърхности вследствие на взрив на мръс-
на бомба. 
 Следващото място се заема от радиоактивно 
замърсяване на кожата с висока плътност, което 
може да доведе до лъчеви изгаряния от силно γ-β- 
излъчване. 
 И на  последно място, като най-малко вероя-
тен при радиационен терористичен акт е перорал-
ният път на постъпване на радиоактивни вещества 
в организма (в този случай използването на ради-
оактивни вещества е насочено срещу определено 

лице или група лица и се касае по-скоро за крими-
нално деяние).
 Установяването на радиационно поражение 
у пострадалите при радиационен терористичен 
акт е възможно само при правилно провеждане на 
лечебно-евакуационните действия и на съответни-
те дозиметрични, радиометрични и клинични из-
следвания на постъпилите в болнично заведение 
лица.
 Косвени последствия от актовете на радиа-
ционен тероризъм са:
 • Радиоактивно замърсяване на определена 
територия. Нейният размер ще зависи от средства-
та, които са използвани за разпръскване на радио-
активните вещества, количеството на радиоактив-
ния материал, метеорологичните условия и други 
фактори.
 • Загуба на имущество.
 • Разходи за деконтаминация на замърсени-
те територии.
 • Разходи за увеличаване на радиационния 
мониторинг, внедряване на системи за мащабна 
оценка на реалната радиационна ситуация и ней-
ните прогнози за близко и далечно бъдеще, дълго-
срочни мерки за защита на населението.
 • Влошаване на социално-икономическата и 
психологическата ситуация не само в регионите, 
силно засегнати от радиационно замърсяване, но 
и в по-големи територии, където малки промени 
в радиационната обстановка биха могли да при-
чинят едва забележими ефекти върху здравето на 
хората и околната среда; това вероятно ще предиз-
вика напускането на региона от много хора и загу-
ба на регионалния икономически потенциал.
 • Разходи, свързани с нарушаване на иконо-
мическата стабилност на замърсените територии 
– закриване на предприятия, намаляване на потре-
бителския интерес към продуктите, произвеждани 
в региона, обезценяване на недвижими имоти, за-
губа на приходи от търговия, туризъм и т.н.
 • Негативно отношение на обществото към 
радиацията и ядрената енергия.
 Изхождайки от опита на предишни ради-
ационни аварии, може да се направи изводът, че 
косвените последствия от радиационен терорис-
тичен акт могат да доведат до сериозни икономи-
чески и социални загуби, които да надвишат пре-
ките загуби от радиационното въздействие върху 
хората.  
 С цел да се разработят мерки за предотвра-
тяване на действията на радиационния тероризъм 
и минимизиране на последствията от него, рабо-
тят учени от различни страни. Будят интерес на-
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пример изследванията на експерти от Института 
за ядрена безопасност IBRAE на Руската академия 
на науките, които в продължение на няколко годи-
ни (до 2006 г.) са извършвали системни анализи 
на възможни последици от радиационни терорис-
тични актове, като за целта са използвали матема-
тически модели на няколко сценария на радиацио-
нен тероризъм [6].
 При първия сценарий се поставя радиоак-
тивен източник, съдържащ кобалт-60 във вагон на 
метрото. Изчисленията показват, че по-голямата 
част от пътниците (98%) ще бъдат изложени на 
външни дози под 100 mSv. Около 100 – 200 пътни-
ци, чиито дози за цялото тяло са повече от 0,1 Sv, 
могат да покажат външни признаци на радиацион-
на патология – главоболие, сухота в устата или га-
дене. За хората, които са били непосредствено до 
мястото, където е поставен източникът и са били 
изложени на максимални дози, има дори малка 
вероятност от смърт. Също така за тези пътници 
са възможни дози с висока експозиция на кожата, 
което да доведе до зачервявания, сериозни рани по 
кожата и дори вътрешни радиационни наранява-
ния.
 Вторият сценарий се отнася до възможните 
последици от детонация на мръсна бомба, съдър-
жаща стронций-90, в подземна станция на метро-
то, като бомбата се взривява в централната част на 
перона по време на час пик. Предполага се, че бро-
ят на пътниците на перона в момента на терорис-
тичния акт е около 1300 човека, а около 300 души 
се намират в непосредствена близост до мястото 
на взривяването. За някои от тези 300 човека се 
предполага, че максималните дози за вътрешно 
облъчване на белите дробове ще бъдат 5 Sv. Тези 
значителни вътрешни дози вероятно ще доведат  
до радиационно увреждане на белите дробове. За 
хората, получили дози на облъчване от около 1 – 
1,5 Sv, вероятността от негативни ефекти е ниска, 
но за лица с лошо здраве, особено с белодробни 
проблеми, последиците може да са твърде небла-
гоприятни. И като допълнение за тези пътници съ-
ществува значителен риск от отдалечени във вре-
мето заболявания като рак на белия дроб.
 Косвените последици от подобен терористи-
чен акт ще се изразят в радиоактивно замърсяване 
на метрото и прилежащите територии, затваряне 
на станцията и част от линията за значителен пе-
риод от време, което ще доведе до сериозни про-
блеми в транспорта. Освен това ще се наложи 
обезщетяване на загубите на повредени и замър-
сени вещи и предприемане на мерки за дългосроч-
но лечение на голяма група хора, пострадали при 

инцидента.
 Трети сценарий – разпръскване на известно 
количество цезий-137 на 100 или 200 m над град-
ска зона. Дисперсията на радиоактивния замърси-
тел се осъществява чрез детонация на експлозив-
но устройство или чрез използване на различни 
дисперсни устройства. Изчисленията показват, че 
в най-добрия случай има вероятност за територия 
от 0,2 до 2,6 km² да бъде замърсена с плътност, 
по-голяма от 1 Ci/km². След аварията в Чернобил 
според руското законодателство замърсена зона 
с плътност на цезий-137 от 1 до 5 Ci/km² е иден-
тифицирана като зона с привилегирован социал-
но-икономически статус, въпреки че при такова 
замърсяване няма здравни последици за населе-
нието. Прилагането на такива мерки за градски 
квартал, замърсен в резултат на радиационен те-
роризъм, би довело до задължително обеззара-
зяване на район, в който живеят хиляди хора, а 
загубите на недвижимо имущество – жилищни и 
нежилищни сгради – могат да бъдат значителни.
 В четвъртия сценарий се разглеждат въз-
можните радиационни последици от взрив на 
мръсна бомба, която съдържа америций-241 в или 
близо до голям град. При моделирането на този 
сценарий за определяне поведението на радиоак-
тивните замърсители  трябва да бъдат предвидени 
особеностите на градската обстановка – разполо-
жението на сградите, промишлените предприятия, 
транспортните възли и др. Изчисленията показват, 
че зона на значително замърсяване на градската 
среда в резултат на подобен инцидент може да се 
простира до 1 km² и би се характеризирала с мно-
го високи градиенти на радиоактивни концентра-
ции във въздуха в зависимост от действителното 
разположение на сградите и метеорологичните 
условия в момента на взривяването на мръсната 
бомба. За да се получат адекватни оценки на ситу-
ацията и да се предприемат необходимите мерки 
за защита на населението, трябва да се разработят 
специални технически средства за измерване и 
съответен софтуер за обработка на мониторинго-
ви  данни. Това се налага поради спецификата на 
градските условия, които са причина за голямата 
времева и пространствена неравномерност на па-
раметрите на радиационната обстановка веднага 
след терористичния акт.
 Резултатите от анализа показват, че ако при-
състващите в близост до мястото на взрива са 
5000, около 100 души могат да бъдат засегнати от 
радиационно облъчване със сериозни последици 
за здравето – над 5 Sv.
 Петият сценарий се отнася до умишлено 
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замърсяване с течност с висока концентрация на 
цезий-137 на участък от асфалтов път, водещ до 
магистрала. В този случай съществува потенциал-
на опасност за пътниците, тъй като е замърсено 
мястото, където превозните средства спират, пре-
ди да влязат в магистралата, и дозите на външно 
облъчване на хората в тях  се увеличават. По-го-
лям проблем е преносът на радиоактивни замър-
сители по магистралата и другите, свързани с нея 
пътища, поради продължителния контакт на авто-
мобилните гуми със замърсения път. Изчисления-
та показват, че само след  15 минути от момента на 
замърсяването дължината на замърсения участък 
с плътност, по-висока от 100 Ci/km²,  ще се увели-
чи с над 100 m, а след няколко дни общата дължи-
на на пътищата, замърсени с над 10 Ci/km², може 
да бъде няколко десетки километра.
 В този случай опасността от пряко радиа-
ционно въздействие е малка. По-големи дози на 
облъчване могат да получат само пътни работни-
ци или полицаи, които поради задълженията си 
могат да пребивават до няколко часа в зоната на 
радиационно замърсяване. Но косвените загуби 
могат да бъдат значителни, тъй като ще се наложи 
обеззаразяване на големи площи и осигуряване на 
алтернативни трасета за продължителен период 
от време.
 Анализът на изложените по-горе сценарии 
потвърждава извода, че при акт на радиационен 
тероризъм не се очакват сериозни здравни после-
дици за населението. Но може да се окаже, че са 
необходими мерки за предотвратяване или нама-
ляване на отдалечени във времето последствия 
върху здравето на облъчените хора, като опасност 
от онкологични заболявания. В тази връзка Меж-
дународната комисия за радиационна защита дава 
поредица от предписания в случай, че очакваната 
доза на облъчване превишава установените норми 
за безопасност [7]. В зависимост от степента на 
радиоактивно замърсяване могат да бъдат пред-
приети следните мерки:
 • На всички хора, които по време на теро-
ристичния акт са били навън, в близост до място-
то на неговото осъществяване, се препоръчва да 
вземат душ и да сменят дрехите си.
 • Временни ограничения на времето на пре-
биваване на улицата.
 • Временно пребиваване в мазета или в ук-
рития.
 • Ограничения на потреблението на опреде-
лени селскостопански продукти.
 • Временна евакуация или пълно премества-
не на пострадалото население.

 Този комплекс от мерки би намалил до ми-
нимум здравния риск за населението. Но деконта-
минацията на замърсените зони, в т.ч. улици, сгра-
ди, жилища, площади, градини, училища и други 
заведения е сериозен проблем, за решаването на 
който се изискват време и средства. В най-лошия 
случай този проблем може да се окаже нерешим, 
което да доведе до пълно обезлюдяване на постра-
далия район.
 И тук възниква въпросът за баланса между 
необходимостите за пострадалите от радиацион-
ния терористичен акт и наличните медицински 
ресурси. Държавата трябва да разполага с добре 
подготвени специалисти в тази нетрадиционна за 
здравеопазването в мирни условия област и дос-
татъчно ресурси, които да бъдат използвани при 
необходимост [8]. Условията за успешно миними-
зиране на последствията  за населението  са:
 • Своевременно оповестяване за радиацион-
ната опасност в зоната на терористичния акт и не-
обходимостта от предприемане на мерки за огра-
ничаване на възможното облъчване.
 • Своевременно (в първите минути и часове) 
пристигане в зоната на поражението на специали-
зирани медицински екипи и адекватни действия 
на обучените за справяне с този вид кризисни си-
туации медицински специалисти по диагностика 
на радиационните поражения и оказване на до-
болнична помощ на пострадалите.
 • Наличие на точен и подробен план за ева-
куация на пострадалите в предвидените и подгот-
вени за тяхното лечение медицински заведения.
 • Готовност на системата на здравеопазва-
нето за медицинско осигуряване (в т.ч. и амбула-
торно наблюдение и изследване на населението), 
намиращо се в радиационно замърсения район.
 За успешното изпълнение на горните усло-
вия е необходимо стриктно да се спазват пред-
писанията за справяне с кризи от радиационен 
характер, заложени в нормативните документи – 
Национален план за противодействие на терори-
зма [9], Наредба за радиационна защита [10], как-
то и в Плана за защита при ядрена и радиационна 
авария [11], съдържащ се в съответния раздел на 
Плана за защита при бедствия [12] за всяка общи-
на.
 За успешното изпълнение на горните усло-
вия е необходимо стриктно да се спазват пред-
писанията за справяне с кризи от радиационен 
характер, заложени в нормативните документи – 
Национален план за противодействие на терори-
зма [9], Наредба за радиационна защита [10], как-
то и в Плана за защита при ядрена и радиационна 
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авария [11], съдържащ се в съответния раздел на 
Плана за защита при бедствия [12] за всяка общи-
на.
 Ясно е, че евентуален радиационен терорис-
тичен акт няма да натовари съществено здравната 
система, поради това, че като цяло броят на ли-
цата с тежка форма на лъчева болест  би бил не-
значителен, а при останалите има продължителен 
„светъл период“  (липсват оплаквания след първо-
началната реакция на повръщане и не се нуждаят 
от болнично лечение) [13]. Но поради специфика-
та на използваните за терористичния акт радио-
активни вещества се поставят и специфични из-
исквания към защитата на спасителните екипи, 
както и в медицинското осигуряване в първичната 
(доболнична) и вторичната медицинска помощ. 
Съществува опасност спасителните екипи да по-
лучат сериозни дози на поглъщане на йонизираща 
радиация, водеща до смърт, и различна по тежест 
лъчева болест или други заболявания. Поради 
това се налага те да използват всички възможни 
средства за защита, да разполагат с индивидуални 
дозиметри и да се създаде сменна организация на 
работа в огнището на поражение. Според прави-
лата за оказване на доболнична помощ в нашата 
страна при по-малко от 50 пострадали спасител-
ните екипи са от полицията, службата за пожарна 
безопасност и спешните медицински центрове. 
Но при повече от 50 пострадали в района на огни-
щето на поражение (възможно най-близко до него, 
но извън замърсената зона) се изграждат меди-
цински пунктове, в които да има медицински екип 
от лекар, медицинска сестра и помощен персонал. 
В тях се настаняват пострадалите, своевременно 
изведени от зоната на поражение. Задачите на до-
болничната помощ  са: сортировка на пострада-
лите, стабилизиране на жизнените им показатели 
в зависимост от характера и степента на техните 
поражения, като задължително при радиоактивно 
замърсяване е необходимо да се проведат дейст-
вия по отстраняване на радиоактивните вещества 
от организма [14] – да се извърши дозиметричен 
контрол на облеклото и обувките, частична сани-
тарна обработка на откритите кожни повърхности, 
пълна санитарна обработка при изхода от зоната, 
промивка на носа, устата и очите и, ако се налага, 
на стомаха и подготовка за евакуация към болнич-
ното заведение.
 Следващият етап в медицинското осигуря-
ване на пострадалите е вторичната помощ. Тук 
от особена важност е принципният подход за из-
граждане на  болничните системи, които стоят в 
основата на тази помощ. В международната прак-

тика са известни два подхода:
 •  Създаване на специализирани болници 
за спешна помощ от типа на днешната Много-
профилна болница за активно лечение и спешна 
помощ „Н. И. Пирогов“, София, и специализира-
ни клиники по радиология, каквато е практиката 
в Русия и някои от страните от бившия Източен 
блок.
 • Адаптиране на многопрофилните и спе-
циализираните болници за работа в условията на 
медицинска криза, в т.ч. и предизвикана от ра-
диационен терористичен акт, или създаването на 
т.нар. „травма центрове“, каквито съществуват в 
редица страни и чийто опит в това направление 
може да бъде използван – Университетска болни-
ца в Йоханесбург, Южноафриканска република; 
Травма център „Рамбам“, Израел; „Джаксън Ме-
мориал хоспитал“, Маями, Травма център, Лос 
Анжелис и Щатска болница „Кук“, Чикаго, САЩ 
и др. Според мненията на редица експерти този 
подход  е по-ефективен и рационален, тъй като в 
обичайни условия травма центърът функционира 
като обикновена многопрофилна или специализи-
рана болница, но при необходимост може да реа-
гира на медицински кризи поради специфичната 
си организация [13,15]. В България не се използва 
подобен подход към медицинското осигуряване 
при кризи.
 Както вече беше посочено, главният нега-
тивен резултат от възможен акт на радиационен 
тероризъм е психологическото въздействие върху 
населението, обединено с опасността от радиоак-
тивно облъчване [16].
 Опитът от минали радиационни аварии 
(Чернобил, Фукушима и др.) недвусмислено 
потвърждава този факт (според мнението на реди-
ца учени – професионалисти аварията в Чернобил 
се класифицира като огромна социално-психо-
логическа катастрофа“). Поради това от особена 
важност в случай на радиационен терористичен 
акт е да се предприемат редица профилактични 
действия с цел намаляване на психологическото 
напрежение сред населението – своевременна, 
достоверна  и точна информация в медиите за 
радиационната обстановка и нейната прогноза, 
предприетите мерки в областта на радиационната 
защита на хората и основните правила за поведе-
ние в тези случаи, като в предаванията е целесъо-
бразно включването на утвърдени специалисти в 
областта на радиационната защита и медицина с 
цел овладяване на паниката и страха сред населе-
нието [8].
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RADIOLOGICAL TERRORISM – ESSENCE, CONSEQUENCES, WAYS OF COUNTERACTION
Petar Tsvetanov

Abstract: Terrorism as a general concept is the use of deliberate indiscriminate violence to cause panic and terror 
among the masses and to cause financial, political, religious or ideological damage.Radiological terrorism is the use 
of radioactive materials (radionuclides) to make „dirty bombs“ and other devices that distribute radioactive mate-
rial among the population. Exploding or dispersing without an explosion spreads radionuclides and contaminates 
a certain area. The consequences can be direct, related to human health, and indirect, related to living conditions – 
social, economic, political, psychological and demographic. Thus it is very important to take a number of preventive 
actions to reduce psychological stress among the population – timely, reliable and accurate information in the media 
about the radiation situation and its forecast, timely measures in the field of radiation protection and the application 
of basic rules for behavior in these cases.
Key words: radiological terrorism, scenarios, direct and indirect consequences 
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АКАДЕМИК НИКОЛА СЪБОТИНОВ – НА 80 ГОДИНИ
Доц. д-р Митко Гайдаров,

председател на секция „Физика“ към СУБ

 Малко са българските учени физици, открояващи се едновременно със забележителни междуна-
родно признати научни открития, носители на редица национални и международни награди и отличия, 
учители и вдъхновители на млади учени и бъдещи специалисти, носещи славата на българската наука. 
Един от тях е академик Никола Василев Съботинов, откривателят на лазера с пари на меден бромид, 
който е пуснат в действие за първи път през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ)  
на БАН. На 13 септември 2021 г. той навърши 80 години. Професор е в ИФТТ от 1993 г., а през 2003 г. 
е избран за академик на БАН. За него Нобеловият лауреат в областта на лазерите Николай Басов казва: 
„Български учени създадоха нови типове лазери, които по качества и параметри превъзхождат извест-
ните в света лазери от този тип“.
 Няма да се спирам на научно-организационните заслуги на акад. Съботинов като създател и ръ-
ководител на Лаборатория „Лазери с метални пари“ в ИФТТ – БАН (1987 – 2012), зам.-председател 
(1996 – 2008) и председател на Българската академия на науките (2008 – 2012). Но ще отбележа, че 
като дългогодишен член на секция „Физика“ към Съюза на учените в България той участва активно в 
нейната дейност. Със съдействието на секцията през януари 2019 г. бе представена книгата на акад. Съ-
ботинов „Лазерът“, преведена и на английски език. Българското изобретение на лазера с пари на меден 
бромид е патентовано в България, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия. 
Самата книга е посветена именно на едно от най-значимите български постижения в областта на лазер-
ната наука и техника. Книгата „Лазерът“ отразява целия извървян път на това откритие, започвайки от 
първоначалните опити за внедряване на малки примеси от водород в активната среда на лазера, които 
повишават изходната мощност на излъчването и коефициента на полезно действие два пъти. Този ефект 
бързо намира световно приложение при разработката на мощни медни лазери. Използва се за нуждите 
на лазерните ядрени изследвания в Ливърморската национална лаборатория, САЩ, и в Ядрения център 
на „Тошиба“, Япония. Международното признание на българските научни изследвания и приложни ре-
зултати, описани в книгата, е очевидно от изказванията на световноизвестни учени от Великобритания, 
САЩ, Япония, Русия и България. Създадените от академик Съботинов лазери намират приложение в 
медицината, индустрията, екологията и др. Научната му дейност е пример за успешна иновационна 
практика, започваща от изобретението, през научните изследвания и достигаща до индустриална реа-
лизация. За неговата изобретателска дейност е вписан в Златната книга на българските изобретатели 
през 1996 г. 
 Трябва да се отбележи фактът, че през 2020 г. акад. Никола Съботинов получи Голямата награда 
„Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката. Научната му продукция – плод на неговата 
научноизследователска дейност, обхващаща  квантова електроника, физика на лазерите, лазери с газов 
разряд и лазери с метални пари, включва над 380 публикации, 4 монографии и 30 авторски свидетел-
ства и патенти у нас и в чужбина (САЩ, Англия, Франция, Австралия и др.). Неговите научни публи-
кации са цитирани над 1400 пъти. Под негово ръководство защитават докторските си дисертации и се 
хабилитират редица млади учени. 
 Академик Съботинов е съпредседател на Съвета по иновации в Българската търговско-промиш-
лена палата и Лауреат на премията на Томския държавен университет за високи постижения в науката, 
образованието, литературата и изкуствата. Той е участвал в много национални проекти с Фонд „Научни 
изследвания“ и е ръководил научноизследователски екипи от страна на България в редица междуна-
родни проекти: по Програмата „Наука за мир“ на НАТО, на едни от първите научни проекти по Евро-
пейските рамкови програми в България, по Програмата за Пакта за стабилност на Югоизточна Европа 
на Германското министерство за наука и др. Значимата научна кариера на акад. Съботинов намира 
уважение и признание в членството му в редакционни колегии на български и международни научни 
списания, както и в органите на редица международни съюзи и консултативни съвети (представител 
на Българския комитет на членуващите в Международния съюз за радионауки, член на Управителния 
съвет на Европейския енергиен проект за термоядрен синтез ITER, член на Съвещателния съвет на 
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европейските академии на науките EASAC и др.). Многото национални и международни награди и от-
личия, с които е удостояван през годините (вкл. Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента през 
2001 г.) утвърждават неговото забележително присъствие в научната общност. Почетен член е на ИФТТ 
– БАН и на Съюза на физиците в България (СФБ), най-старата професионална организация на учените 
и преподавателите по физика у нас.
 Секция „Физика“ към СУБ поздравява сърдечно академик Съботинов с неговия 80-годишен юби-
лей! И нека творческата енергия на този бележит български учен продължава да пламти!

ЧЛ.-КОР. МАРИЯ ПОПОВА – ЮБИЛЯР
Кристияна Симеонова,

Секция по терминология,
Институт за български език към Българската академия на науките

 Юбилеят на чл.-кор. Мария Попова е един приятен повод още веднъж да изразим своето уважение 
към нейната личност, съчетаваща качествата на голям учен и забележителен човек, като второто е не 
по-малко важно от първото.  Тя е родена на 15 септември 1941 г. в гр. Панагюрище в будно учителско 
семейство. След като завършва българска филология в СУ „Кл. Охридски“ през 1964 г., постъпва на 
работа като учителка в Техникума по минно дело в родния си град. През 1969 г. спечелва конкурс за пре-
подавател по български език в Института за чуждестранни студенти, където работи до 1978 г. През 1977 
г. защитава дисертация за получаване на научната степен доктор (тогава кандидат на науките) на тема 
Валентността на глаголите в съвременния български език. През 1987 г. издава първия Кратък валентен 
речник на глаголите в българския език (София, изд. на БАН, 1987, 544 с.). Тези трудове са приносни в 
разработването на общата теория на валентността на думите – проблем, актуален през 70 – 80-те год. 
 През 1978 г. М. Попова постъпва на работа в Института за български език към БАН, където пре-
минава значителна част от нейния дългогодишен и плодотворен творчески път. През 80-те години на 
XX в. тя постепенно се ориентира към проблемите на терминологията и прави редица публикации в 
тази област, като през 1985 г. издава първата книга по тази проблематика – монографията ѝ „Термини 
словосъчетания“ (из областта на товароподемните и подемно-транспортните машини) (София, изд. на 
БАН, 1985, 207 с.). В този значим труд М. Попова се спира на мястото на термините словосъчетания в 
лексикалната система на езика, разглежда ги като съотношение между понятийни, семантични и фор-
мално-граматични категории и прави подробна класификация на техните формално-структурни моде-
ли.
 През 1985 г. М. Попова защитава дисертация за получаване на научната степен доктор на фило-
логическите науки на тема „Номинацията в българската терминология“, а през 1990 г. излиза книга-
та ѝ „Типология на терминологичната номинация“ (София, изд. на БАН, 1990, 250 с.). В този значим 
монографичен труд М. Попова създава оригинална методика за изследване на закономерностите при 
терминологичното назоваване. На терминологичната номинация М. Попова посвещава и още няколко 
свои публикации, водена от разбирането, че този проблем е недостатъчно проучен, много сложен, но и 
важен не само за терминологичната теория, но и за терминологичната практика, защото чрез термино-
логичната номинация научните понятия намират своите названия посредством начините и моделите за 
формалноезиково изразяване.
 Задълбоченият и новаторски подход на М. Попова в терминологичните изследвания намира при-
ложение и в монографията ѝ „Понятийно-семантичната категория свойство в българската терминоло-
гия“ (София, АИ „Проф. Марин Дринов, 2000, 212 с.). В този труд авторката изследва и описва тер-
мините за назоваване на свойство както във връзка с теоретичното обосноваване на характерните им 
особености като езикови единици, така и с оглед на практическите нужди на означаването им.
 М. Попова има приносни, ценни и актуални разработки и при изследването на системността и 
вариантността в терминологията, на проблема „свое – чуждо“ в терминологията, на проявите на глоба-
лизация в езика, свързани с тенденцията към интернационализация и др.
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 Венец в цялостното научно творчество на М. Попова представлява книгата ѝ „Теория на терми-
нологията“ (Велико Търново, изд. „Знак 94“, 2012, 687 с.). Това е един фундаментален, стойностен 
научен труд, който очертава пътя на съвременната терминологична наука не само в България, но със 
значение за по-нататъшното развитие на българското и на световното терминознание, в който авторката 
обогатява и доразвива своите научни идеи и търсения. Разглеждайки термина именно като инструмент 
на знанието и опирайки се на предишни свои разработки, М. Попова въвежда т.нар. комплексен подход  
в терминологията. Това е много важно, новаторско постижение на чл.-кор. М. Попова, чрез което се 
разработва нов модел при изучаване на термините. Заслужава да се отбележи и езикът, на който е напи-
сана книгата. С начина, по-който я е написала, М. Попова доказва, че и за най-сложната научна материя 
може да се пише ясно, точно и разбираемо.
 През 2017 г. М. Попова издава книгата „Приложно терминознание“ (София, изд. „Авангард При-
ма“, 2017, 446 с.). Тя може да се разглежда като продължение на Теория на терминологията и е посве-
тена на терминографията като наука и практика (първата част), на терминологичните сбирки (втората 
част) и на важния въпрос за стандартизацията на терминологията (третата част). Всичките тези при-
ложни аспекти на терминологията са разгледани много подробно. Тази последна засега монография на 
М. Попова ще бъде много полезна в терминологичната практика.
 Опитахме се накратко да представим внушителното по обем научно творчество на М. Попова, 
включващо над 300 публикации, които със своите новаторски и оригинални идеи очертават пътя на 
съвременната терминологична наука. Във всички свои трудове авторката не само многостранно, задъл-
бочено и с изключителни познания изследва поставените проблеми в теоретичен план, но и създава 
оригинални методики за тяхното приложение в терминологичната практика на специалистите от отдел-
ните научни и професионални области.За високата стойност на нейната научната работа свидетелства 
и признанието ѝ в чужбина, участието ѝ в международни авторски колективи, съставили няколко мно-
гоезични терминологични глосарии, участието ѝ в ръководството на 3 международни организации по 
терминология: Международната организация за унификация на терминологичните неологизми, Меж-
дународната федерация на терминологичните банки и Съветът по терминология към Международния 
комитет на славистите. Член е на редакционната колегия на международното списание NEOTERM, 
зам.-главен редактор на международното списание „Славянское терминоведение“.
 Мария Попова е създател и дългогодишен ръководител на единственото в България специали-
зирано научно звено по терминология ‒ Секцията по терминология и терминография в Института за 
български език към БАН, звено, което е национален експертен център по българска терминология. Като 
дългогодишен ръководител на тази секция чл.-кор. М. Попова успява да създаде българска терминоло-
гична школа със свои ученици и последователи. Вярна на своето убеждение, че терминознанието не 
трябва да бъде само теоретичен, самоцелно съществуващ и кабинетно затворен дял от науката за езика, 
а дейност, пряко ориентирана към практическите нужди на другите учени и на цялото общество, М. По-
пова насочва работата на секцията към изпълнението на проекти, резултатите от които могат да бъдат 
полезни на най-различни институции, организации, учреждения, фирми, граждани, учебни заведения и 
пр. Насочена към непосредствено приложение в практиката и целяща да отговори на нарасналата нуж-
да на обществото от специализирана терминологична литература е изработваната в секцията поредица 
от терминологични речници на основните термини в българската наука. Речниците се изработват по 
идея и по обща концепция на М. Попова. Те са с тълковно-енциклопедичен характер, представят в сис-
тематизиран вид ясно, точно и на достъпен език знания от най-различни научни области и са надежден 
източник за справки относно формата и значението на термините. Пак под ръководството на М. Попова 
и с активното ѝ участие е издаденият през 2001 г. от Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ 
Правописен речник на българската научно-техническа лексика. Той има съществен принос за разви-
тието на лексикографската теория и практика. Тук за първи път върху единна теоретико-методологична 
основа е осъществена правописна нормализация на научно-техническата терминология. Словникът на 
речника представлява единствената и най-пълната сбирка на научно-техническа лексика у нас. Същест-
вен принос на речника е, че той не само фиксира съществуващите термини, но и дава препоръка за 
правилната им форма.
 Мащабите на делото на един учен се измерват не само с конкретните му постижения, но и с това, 
дали той е съумял да привлече последователи, които, изкушени от неговите идеи, да пожелаят да вървят 
по неговия път, въпреки всички трудности, които ще срещат. С това Мария Попова се е справила отлич-
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но. С право можем да се каже, че тя създава българска школа по терминология със свои ученици и по-
следователи. И днес ние, нейните ученици, с благодарност искаме да заявим, че освен прекрасен учен 
и учител, тя е и добър и скромен, мил, сърдечен и внимателен човек. Не само в науката, но и в живота, 
тя винаги отзивчиво е готова да предложи идея, да даде съвет, да помогне на изпадналия в затруднение, 
непрекъснато се стреми да бъде полезна и да раздава на хората най-доброто от себе си. 
 Когато говорим за личността на М. Попова, задължително трябва да отбележим не само блестя-
щите ѝ научни качества, но и научната добросъвестност и морал, нетърпимост към интриги и задкулис-
ни игри в науката. Тези свои качества проф. Попова ярко проявява и като председател на Комисията по 
етика към Съюза на учените в България. В продължение на години Попова извършва солидна работа 
в борбата против плагиатството, лъженауката, несправедливата и недобронамерената критика и други 
отрицателни явления, които, за съжаление, често се срещат на научния фронт. С активното ѝ участие 
през ноември 2014 г. Комисията по етика организира кръгла маса на тема „Плагиатството в науката“. 
Разисквани бяха важни и интересни въпроси като причините, пораждащи това явление, правните про-
блеми във връзка с него, формите и начините на борба с него и др. Изнесените доклади бяха издадени 
в специален сборник.
 През ноември 2015 г. се проведе следващата кръгла маса на тема „Състояние на критиката в на-
учната сфера. Проблеми на оценяването и рецензирането“. Събитието бе открито от М. Попова, която 
в словото си подчерта това, колко е трудно, но и колко е важно в науката хората и трудовете да бъдат 
оценявани по достойнство, рецензиите да бъдат обективни, критиката да бъде справедлива и градивна, 
а не да се превръща в проява на лични отношения и в недопустимо нарушение на академичния тон при 
общуването между учените.
 През ноември 2017 г. Комисията по етика към СУБ с подкрепата на БАН организира конферен-
ция на тема „Наука и лъженаука ‒ борба в името на истината“. М. Попова отново взе активно участие 
в подготовката и работата на този форум. В оживените дискусии след изнесените доклади тя подчерта, 
че борбата на науката с лъженауката е сложно нещо, но тя трябва да се води безкомпромисно.
 С цялата си дейност като член на СУБ и председател на Комисията по етика М. Попова доказа, 
че за нея думи като колегиалност, честност, почтеност, нравственост и морал са основни стълбове в 
нейната дейност, а не случайно събрани на едно място звукове. Винаги съм се възхищавала на проф. 
М. Попова за нейната етичност и търпение. Дори честно ще си призная, че на моменти те са ме драз-
нили, защото съм смятала, че от прекалена колегиалност и доброта тя търпи нетърпими неща и дори 
прощава непростимото, само и само да не обиди, да не засегне и да не нарани някого. До този момент 
не бях виждала такъв помирител и балансьор между различни мнения, позиции и характери в името на 
общото благо. С това тя дава блестящ пример на по-младото поколение учени, показвайки им на дело, 
че големият учен трябва да бъде и голям човек.
 Трябва да се спомене и една не толкова известна, но много важна страна от дейността на М. По-
пова ‒ нейната грижа за бездомните животни и за природата. Самата тя се гордее с това, че издига глас 
срещу жестокостите към животните и срещу безогледното унищожаване на природата. През 2005 г. М. 
Попова стана авторка на публикация със заглавие „Ако можеха да говорят“ (реплика по Йовков). Не сте 
ли си задавали въпроса, какво биха ни казали растенията и животните, ако наистина можеха да говорят? 
Каква история на своя живот биха споделили с нас? М. Попова лично е участвала в десетки инициативи 
срещу произволното изсичане на дървета и срещу избиването на кучета и котки.
 Българската филологическа наука с право може да се гордее, че има изтъкнат и международно 
признат учен като чл.-кор. Мария Попова ‒ доайенът на българското терминознание, поставил основи-
те на нов етап в неговото развитие. Затова от все сърце ние ѝ пожелаваме здраве и спокойствие, за да 
има възможност да продължи своето научно дело и да бъде един от хората, които достойно представят 
облика на съвременното българско езикознание. Чл.-кор. Мария Попова е духовна майка на всички свои 
преки ученици, попили нейните научни и житейски уроци, вече тръгнали по собствен научен път. Имам 
честта и удоволствието сред тези щастливци да съм и аз и от свое, и от тяхно име ще кажа: 

HА МЪHOГАIА ЛѢТА, МИЛА УЧИТЕЛКО!
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 Каква е възрастта на Слънчевата система? А 
на Земята или на скалите в Източнородопския ма-
сив? Кога е живял австралопитекът, считан за не-
посредствения предшественик на рода Homo? Кога 
са създадени невероятните изделия от Варненския 
некропол – едно от най-старите в Европа и света 
технологично обработено злато? Отговор на тези 
въпроси дават така нар. природни часовници – ме-
тоди, позволяващи да се измерят промени в матери-
алите, настъпващи с времето. Ако скоростта, с която 
настъпват тези промени, е известна – такова е ради-
оактивното разпадане – то е възможно да се проведе 
абсолютно датиране (за разлика от относително-
то, което подрежда пробите в хронологичен ред, но 
не определя абсолютната им възраст). Поради това 
определянето на радиоактивността и промените 
в изотопния състав (изотопните съотношения) са 
чудесен „часовник“, даващ възможност за абсо-
лютно датиране на събития, случили се до преди 
милиарди години. И ако сравнително широки кръ-
гове от обществеността имат представа за радиовъ-
глеродното датиране (основано на определянето на 
въглерод-14 в датираните образци), само тесните 
специалисти знаят, че за целта се използват изотопи-
те на 30 други елемента.
 Книгата на доц. д-р Петя Ковачева и проф. 
дхн Ивелин Кулев е първата от български автори, 
посветена на метода на радиоизотопното датиране. 
Авторите са представители на две поколения учени, 
с богат опит в аналитичната химия и радиохимията, 
автори на множество научни статии, цитирани сто-
тици пъти в научната литература, преподаватели в 
Софийския университет (а проф. Кулев – и в Техни-
ческия университет във Фрайберг и в Университета 
„Гьоте“ във Франкфурт на Майн).
 Представяйки основите, логиката на научното 
развитие, съвременното състояние и приложение-
то на метода, книгата има качествата на учебник, 
необходим за студентите – бакалаври и магистри по 
ядрена химия и магистри по археометрия от Софий-
ския университет. Успехът на авторите в това отно-
шение не е изненадващ - те са дългогодишни лекто-
ри на три университетски курса на тази тематика.
 В същото време трудът на Ковачева и Кулев 
има всички характеристики на монография със 
задълбочено, всестранно, аналитично и критично 
изложение на изследванията в областта, основано на 
около 250 цитирани източника (главно оригинални 

Петя Ковачева, 
Ивелин Кулев

 Радиоизотопно 
датиране.

 Университетско изда-
телство „Св. Климент 

Охридски“, София, 
2020, 335 с.

статии), с изявяване на нерешените проблеми.
 Книгата е насочена към и ще бъде полезна 
за разностранна аудитория: 1) студенти химици, 
физици, геолози и археолози; 2) специалисти в об-
ластта на радиоаналитичната химия, изпълняващи 
химичните и физичните процедури по анализа и 
радиохимичното интерпретиране на резултатите; 3) 
геолози и археолози, ползватели на данните и ин-
терпретиращи ги от гледна точка на геологията или 
археологията.
 Поради това, като основа на следващото из-
ложение на методите за датиране, авторите са пред-
ставили основни сведения в областта на геологията 
(геоложки и геохимични характеристики на води и 
скали и др.п., необходими на химиците и физиците) 
и на радиоактивността, радиохимията и масспектро-
метрията (необходими за неспециалистите в тези 
области). Отделено е необходимото внимание на 
важния етап на пробовземането.
 Основната част от изложението описва из-
ползването за целите на датирането на H-3, He, Be, 
B, I, Al, S-35, Cl, Ca-41, Kr, I-129, Xe-129, Pb-210, 
Rn-222, Ra-226, Pa-231, Pb, Th, U и на изотопните 
отношения Ar-39/Ar-40, K-40/Ar-40, Rb-87/Sr-87, La-
138/Ce-138, Sm-147/Nd-143, Lu-176/Hf-176, Re-187/
Os-187, U-234/Th-230, U-238/Pb. За всеки елемент/ 
нуклид са представени исторически бележки, обща 
химична характеристика, получаване, съдържание и 
химични форми в организма и околната среда, ради-
оактивни свойства, методи за изолиране и определя-
не, приложимост за датиране (с множество примери 
от конкретни изследвания). 
 Измежду редицата достойнства на книгата 
могат да се отбележат и следните: 1) направен е 
кратък, интересен и богато илюстриран истори-
чески преглед към отделните глави; 2) представени 
са работите на българските автори, данни за възрас-
товите характеристики на български обекти и съ-
временното състояние на радиовъглеродното дати-
ране в България; 3) ясно дефинирани са условията 
за приложение на методите за датиране и техните 
ограничения; 4) включен е много полезен речник 
на геологическите термини, авторски и предметен 
указател и указател на географските имена; библио-
графското описание на цитираните източници е пъл-
но и прецизно; 5) изложението е богато илюстрира-
но със 148 фигури. Лекторският опит на авторите им 
е помогнал да привлекат вниманието на читателите, 
като строгото изложение е съпроводено с предста-
вяне на интересни резултати от конкретни изследва-
ния. Последното ми дава основание да препоръчам 
тази книга на още една голяма група потенциални 
читатели – преподаватели в средното училище по 
химия, физика, история, геология, биология, изоб-
разително изкуство. Мисля, че техните възпитаници 
ще посрещнат с интерес редица факти, представени 
в книгата.
 Книгата показва изключителната ерудиция 
на авторите, обширните им познания не само в об-
ластта на радиоизотопното датиране и радиохимия-
та, но и в геологията и археологията, редом с много 
широка обща култура. 
     Проф. дхн Димитър Тодоровски
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Росен Горгоров

 EX SITU опазване 
на консервационно 
значими видове от 
род CENTAUREA в 

България. 

Изд. „Фараго“, София, 
2018, 146 с.,
с ил. (61 ил)

 Съхраняването на биологичното разнообразие 
е една от приоритетните области на съвременните 
научни изследвания. В частност, това се отнася за 
редките и застрашени растения от българската фло-
ра, към които принадлежат и редица представители 
на рода Centaurea – обект на изследванията в насто-
ящата монография. В основата ѝ е дисертационният 
труд на автора, посветен на ex situ опазване на кон-
сервационно значими видове от род Centaurea s.l. в 
България. Това е един от най-ценните и с най-много 
ендемити род в България и един от най-богатите на 
таксони с консервационно значение, като 20% от тях 
попадат в категорията защитени видове и са включе-
ни в Червената книга.
 Девет редки ендемични вида от рода Centaurea 
са обект на представените в книгата изследвания: C. 
caliacrae, C. davidovii, C. diospolitana, C. finazzeri, C. 
immanuelis-loewii, C. mannagettae, C. pseudaxillaris, 
C.  trinervia  и C. wagenitziana. На територията на 
България тези видове имат няколко на брой мало-
числени популации с единични находища, а седем 
от тях са критично застрашени. 
 Получаването на материал за ex situ опазва-
не чрез in vitrо култивиране позволява масово раз-
множаване на растения, идентични на донорните. 
Методите за in situ и ex situ опазване се съчетават 
с изследване на генетичното разнообразие при из-
ползване на молекулярни маркери. Този подход, 
използван в настоящото изследване, позволява про-
следяване на развитието и възможностите за възста-
новяване на естествените популации, а също така и 
подбор на материал за създаване и поддържане на ex 
situ колекции. 
 Представени са морфологични и хорологични 
описания на изследваните видове, данни за разпрос-
транението им, техните ботанически характерис-
тики, особености на размножаването им, актуална 
информация за местоположението, числеността и 
състоянието на популациите (след посещаването им 
и извършване на картиране), както  и описание на 
техниките за изследване на генетичното им разно-
образие.  Разгледан е техният природозащитен ста-
тус с акцент върху отрицателно действащите върху 
популациите фактори, потенциалът на изследваните 
видове като лечебни растения, особеностите на кул-
тивирането им in vitro, адаптация ex vitro и продъл-
жително съхранение на in vitro култури.  Подробно 
са описани етапите на проведената работа по  лока-

лизиране, картиране и наблюдение на популациите, 
справка с хербариумите, състояние и особености на 
популациите, събиране на материал за биотехно-
логичните разработки, адаптация, генетична иден-
тичност, изоензимен анализ; in vitro култивиране; 
фитохимичен анализ. Обобщена е наличната досега 
хорологична информация от хербарийните образци. 
Използваните разнообразни класически и съвремен-
ни подходи и методи от различни области придава 
на използваната методика интердисциплинарен ха-
рактер.
 Разработените протоколи за in vitro култиви-
ране на 6 вида  от род Centaurea с високо консер-
вационно значение, както и протокол за in vitro 
микроразмножаване чрез директна и индиректна 
органогенеза, създаването на ex situ колекция от 
четири in vitro размножени вида от род Centaurea, 
представляват оригинален научно-приложен при-
нос, създаващ перспективи за размножаването на 
застрашени или изчезващи видове и възстановяване 
на техните естествени находища, а също така и за 
бъдещи изследвания по посока създаване на планта-
ции от лечебни растения. 
 Богатият фактологически материал, изслед-
ванията и направеният коментар създават основа за 
разработване на нови методи за консервация на рас-
тителни видове и за възстановяване на популациите 
им. Освен принос към проучването и консервация-
та на ценните видове от българската флора, моно-
графията допринася и към все още ограничената 
литература по изследваните въпроси, а получените 
резултати са сравнени с тези на български и чуждес-
транни учени.  
 Книгата е предназначена за работещите в об-
ластта на растителната физиология, растителни-
те биотехнологии, за докторанти, специализанти и 
интересуващи се от интердисциплинарни научни 
области, а също така и за по-широка аудитория от 
природолюбители.     
 
    Доц. д-р Мариана Кънева

Отгласи.
Разговори  с Цочо 

Бояджиев

Редактор 
Тони Николов. 

С., Фондация „Кому-
нитас“, 2020, 192 с., с 

ил., ISBN  978-619-224-
025-7.

 Книгата представлява обстойни разговори  
на университеския професор, философ, изследова-
тел-медиевист, забележителен преводач на класиче-
ски философски текстове Цочо Бояджиев с неговия 
колега философа Атанас Стаматов. Текстът има под-
чертано автобиографичен  характер.  Избраната фор-
ма на разговор позволява да бъдат съчетани в едно 
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монолитно цяло спомени с размисли, оценки и на-
блюдения. Бояджиев разказва увлекателно за своето 
детство, формирането си като учен, за международ-
ни научни контакти. Той разкрива атмосферата във 
Философския факултет на Софийския университет, 
споделя впечатления от колеги, научни изследвания, 
междуличностни отношения, от обстановката в Нов 
български университет и др. Не малка част от текста 
отразява неговите научни занимания и свързаните с 
тях общувания с текстове, с колеги и приятели.
 Същевременно Цочо Бояджиев представя една 
панорама на времето, в което се формира и изявява 
като учен, предлага личния си прочит на епохата на 
късния социализъм и на времето на прехода. С това 
книгата се превръща в едно първокласно мемоарно 
свидетелство за последните десетилетия на ХХ в. и 
началото на ХХІ в.
 Лични предпочитания, представи за антична-
та и средновековна философия, размисли за екстре-
мални събития и наблюдения върху делника са част 
от акцентите, които превръщат интервюто-мемоари 
в своеобразно откровение на автора. Внимание за-
служават и неговите размисли за различни култур-
ни явления, за творчеството на Йордан Радичков 
и др. автори. Изложението отдава дължимото и на 
фотографа и теоретика на фотографията Бояджиев. 
Приложените кратки дневникови бележки разкриват 
чувства и настроения, породени от делника.
 Трябва да се отбележи и умението на Ата-
нас Стаматов да изведе като акценти във въпроси-
те най-същественото, което отличава светогледа и 
творчеството на Цочо Бояджиев.
 Книгата съдържа не само богат мемоарен ма-
териал. Тя е своеобразно автобиографично есе и съ-
щевременно текст, който може да се разглежда като 
образец на биографично интервю. В нея са съчета-
ни портрет на учения с картина на епохата. В това е 
нейната актуалност и бъдещо значение.

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

е символ и метафора, която често сме обсъждали в 
нашите срещи и разговори, били сме заедно на път, 
откривали сме заедно вътрешните си пътувания, 
споделяли сме личните си прозрения за човека и жи-
вота. 
 Книгата, посветена на сложните балкански 
взаимоотношения днес, ме спечели силно не само с 
познанията и с аналитичния усет на авторката, но и 
със споделената гледна точка, която е „формирана не 
в библиотека или в кабинет, а лично преживяна…“. 
Това прави книгата продукт не само на знанието, но 
и на живия живот – качество, което силно привлича 
читателя. В текста се усеща копнеж по свобода, пъ-
туване, в което се освобождаваш от стереотипите, от 
традициите и клишетата на „кабинетното“ мислене.
 Неслучайно тази нейна книгата наскоро полу-
чи Националната награда „Христо Г. Данов“ за при-
нос в националната книжовна култура в категория 
„Автор в областта на хуманитаристиката“.
 Книгата продължава да осмисля теми и про-
блеми, залегнали в многобройните научни публи-
кации на проф. Н. Богомилова: както в сферата на 
теоретичната философско-антропологична про-
блематика, така и в рамките на европеистиката и 
регионалните изследвания. Тук се разискват и ос-
мислят важни аспекти на знанието и на словото в 
хуманитарните науки – философия, антропология, 
религиознание, история – в условията на социа-
лен конфликт/война. Читателят ще открие не само 
теоретични размишления или исторически реми-
нисценции, но и опит и преживявания, натрупани в 
Балканския регион на границата между двата века 
– последното десетилетие на XX и първото на XXI 
век. Определени страни от процеса на разпадане-
то на бивша Югославия и гражданската война там 
са описани и осмислени от авторката не само чрез 
теоретичните понятия и подходи на хуманитаристи-
ката, но предимно на базата на собствени теренни 
проучвания, споделен опит от срещи, интервюта и 
разговори с хора от Балканите, с „балканци“.
 Специално акцентиран фокус на анализа е чо-
вешкото, човечността, осмислени като ценностно 
ядро и за знанието, и за действието на изследовате-
ля. Така читателят се докосва до радостта и болката, 
до човешки истории, в някои от които се усеща уда-
ра на войната – по „уязвеното слово, обстрелвания с 
аргументите на страстите и оръжията разум, отхвър-
лянето на другостта“. В други откриваме „човешки 
жест на доброта, който се ражда в душата на човека 
така естествено и необяснимо, както расте жито-
то в нивите му, оросявано от случайния пролетен 
дъжд…“.
 Чрез тази книга Нонка Богомилова заявява 
желанието и има силата да помогне „със словото 
си на тази наша земя“. Тя пише за човечността, за 
„съчувствие и подкрепа, не изисквани или налагани 
като свое право или чуждо задължение, а породени 
като естествена реакция у другия, сам усетил и по-
чувствал твоята мълчалива, смирена слабост и без-
помощност“. 

Гл. ас. д-р Мина Спасова, 
секция „Антропологически изследвания“ към СУБ,

Институт по философия и социология – БАН

Нонка Богомилова

 Балканите: белязани 
пътища (1991 – 2016)

София, изд. „Пара-
дигма“, 2020, 176 с.

 За мен е чест и въпрос на колегиално уважение 
и доверие да подготвя този кратък отзив за книгата 
Балканите: белязани пътища (1991 – 2016) на проф. 
Нонка Богомилова, с която ме свързва плодотворно 
колегиално сътрудничество. Пътищата, пътувани-
ята, свързани с професионалната ни кауза, са една 
от важните форми на това сътрудничество. Пътят 



Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.

Фондацията осъществява пет програми:
   Таланти

   Научни изследвания

   Информация, издания, изяви и международно сътручничество

   Насърчаване на стопански инициативи

   Развитие

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани спи-
сания с импакт фактор.

Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

Чрез програма „Насърчаване на стопански инициaтиви“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-
технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на
програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации
и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

 За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1
     Тел: (02) 9815181; тел/факс: (02) 9815483
     E-mail: office@evrika.org



	 	
The first Congress Centre in

Bulgaria, built in „St. St. Constantine 
and Elena“ resort in 1966 
by the Union of Scientists
to host scientific events,

namely

Петте зали разполагат с пълно 
стандартно оборудване:

→ озвучителна 
    система
→ възможности за
   запис и прожекции
→ уредба за  
   симултантен 
   превод и др.

Хотелът има 
95 стаи, а 

ресторантът – 
400 места.

Инфраструктурата 
на Конгресния 

център 
„Фр. Жолио-

Кюри“ позволява 
гъвкавост и 

пригодимост към 
всяка проява. 

Адресът	е:
Международен дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“

9006 Варна
Тел.: +359 (52) 999 988
         +359 889 359 006         

Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

За	контакти	в	София:
  Тел.: +0359 (02) 444 36 44
  Email: office@usb-bg.org

The	address	is:
International House of Scientists

„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“

9006 Varna, Bulgaria
Tel.:  +359 (52) 999 988
         +359 889 359 006
         
Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

Contact	in	Sofia:
  Tel.: +0359 (02) 444 36 44
  Email: office@usb-bg.org

the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists

is the site you are looking for. The complex 
can accommodate a gathering of up

to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

→ loud speaker 
    system
→ recording
   facilities
→ projection
   equipment
→ Possibility for
    simultaneous
    translation,
    etc.

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

„Св. св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,

а именно
Международният дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото, което търсите. Комплексът

може да приеме прояви с до 300
участници или няколко по-малки

симултантни срещи.


