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Идеалът за християнската любов 
в старобългарската проповедническа традиция 

 
Автор: Мария Томова-Михнева 

Научен ръководител: доц. дфн Тодорка Георгиева 
 
One of the preacher`s tasks in the collection Zlatostruy is to reveal meaning of the Christian love and 

its manifestations as a new moral value. The paper deals also with some examples from the history related 
to the attitude of the of the Christian God to the human being.  

Eдна от задачите, поставени от проповедника, в колекцията Златоструй, е да се разкрие 
смисъла на християнската любов и нейните проявления като нова морална стойност. В доклада 
се разглеждат примери от историята на отношението на християнския Бог за човека. 

Кeywords: Christianity, God, love 
Ключови думи: Християнство, Бог, любов 
 
ВЪВЕДЕНИЕ  
Светът – видим и невидим – е плод на Божията съвършена любов, защото „Бог е 

любов”, учи християнството (І Йоан, 4: 8). Подбуден от тази любов Бог е сътворил и човека, 
затова всеки от нас трябва да се изпълни със силна и гореща любов към своя Творец, а 
„който пребъдва в любовта, пребъдва и в Бога, и Бог – в него”, говори „апостолът на 
любовта” св. Йоан Богослов (І Йоан 4: 16). Християнството е религия на любовта – на 
най-чистата и най-висшата форма на духовната любов, която „като че ли е някакъв 
глад на душата по Божественото” или е „въздишка, призив, молитва, отправена към 
духовното небе” [1]. Божията любов е всеобхващаща и съвършена. Тя се излива в 
сърцата чрез Светия Дух (Рим 5: 5), карайки християните да се стремят към 
богоподобие – като обичат своя Отец и спазват неговите заповеди, като се изпълват 
с искрено послушание и усърдие, като го прославят чрез праведен живот и 
отдалечаване от злото: ñå áî äîáðî è ïðèÿòüíî (á¹. ¬æå ïüðâîþ è âåëèê¹þ çàïîâýäü èìýò· 
ìåæþ ñîáîþ. äîáð¹þ ëþáúâü è ÷èñò¹þ. þæå ïîâåëý (áú òâîðèòè (л. 192а).  

Нашият небесен Отец е незавидлив и нелицемерен. Той не презира грешника, 
а иска всеки да би се спасил. Като че ли за ръка Той ни води към опрощение, без да 
щади заради нашето спасение Своя Единороден Син [2]. Бог Отец търпи злото и 
злите и „оставя своето слънце да възсиява над лоши и добри” (Мт 5: 45). Той обича 
нас, неговите чада, и ни дарява със спасителната сила на поста, покаянието и 
молитвата, с които да отблъснем всеки грях, да станем добри и нелукави, кротки, 
милостиви и чисти по житие (л. 34а).   

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
За новопокръстения българин тези всеобгръщаща и всеопрощаваща 

Божествена любов е непозната. Доскорошен езичник, той е разбирал любовта само 
като човешко чувство към майката, невестата и ближните. Затова една от задачите, 
които си поставя проповедникът, съставил сборника Златоструй, е да разкрие 
смисъла на християнската любов и нейните проявления като нова нравствена 
ценност; да разкаже простичко и с примери цялата история на отношението на 
християнския Бог към човека – историята на самопожертвуването на Небесната 
любов в името на човешкото спасение.  

Християнската любов е особено чувство, което приближава човека към Бога. 
Сам Той, бидейки любов, предава на своите последователи като завещание, 
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заповед и идеал да се прилепят към Отца чрез любовта (ëþáúâèþ ïðèëýïèòå ñ ã(è áîçý 
íàøåìü, л. 128б); да обичат своите врагове (ëþáèò¬ âðàãû âàøà, л. 25в), да 
процъфтяват чрез братолюбието (áðàòîëþáè¬ìü öâüò¹ùå, л. 128б), защото „Както Аз 
ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг” (Йоан 13: 34), защото „никой на 
земята – нито нашият баща, нито нашата майка, нито нашият другар не ни е 
възлюбил така, както ни обича Нашият Бог и Спасител Христос” (л. 190г). Учението 
на Иисус Христос за любовта между човеците е ново учение. То се основава на две 
положения: 1) сам Бог, творец на цялата вселена, е изпълнен с най-възвишена и 
безгранична любов към всичко сътворено; 2) любовта стои по-високо дори и от 
вярата. Тя е нова нравствена ценност, която проправя пред цялото човечество пътя 
към нравственото съвършенство [3], затова Христовата повеля към всеки 
християнин е: “Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец” (Мт 5: 
48). В това е смисълът на християнската любов – разяснява пред новопокръстения 
български народ анонимният автор на Слово за засухата – като обича най-чисто и 
искрено всички, не само приятелите, но и враговете си, човек се уподобява на Бога.    

Подобно на ап. Павел, който в гл. 13 на Послание до коринтяни разкрива 
същността и свойствата на дълготърпеливата, блага и истинна християнска любов, 
така в Слово за държащите гняв на всеки човек (слово № 10) е изпят своеобразен 
„химн” в нейна прослава:   

ëþáû æå íå ïðîñòà ñ¹òü ñëîâåñà. íè ïðîñòî (èçãëàíè¬. ¬æå íèùåòó ðàñûïîâàòè. áîë- ùèèìú 
ïîìàãàòè. ïëàêàòè ñ-  ñú ïëà÷þùèèìè. è ðàäîâàòè ñ-  ñú ðàäóþùèèìè. òî áî ¬ñòü ëþáîâüíûè 
îáðàçú. è ìàëî ñ-  ìüíèòü ñ¹ùè. íú â- ùå ÿâë- ¬òü ñ-  ïðýäú (áãúìü (Любовта не е просто 
дума, нито просто изричане. Тя нищетата разсипва, на болните помага, плаче с 
плачещите и се радва с радващите се. Такъв е образът на любовта. Това дребно се 
вижда на някои, но най-важно се явява пред Бога, л. 16в).  

Слово след слово Златоструй представя безкрайното милосърдие на 
Твореца, одарило човека с благодатта да стане Божи възлюбленик – не поради 
трудовете или старанието му, а по Божествено благоволение. Но Бог изисква от нас 
да сме смирени и добри, за да сме достойни за неговото човеколюбие. „Силната 
любов прави душата по-широка и от небето” – говори проповедникът, и призовава 
богомолците непрестанно, според своите човешки сили, да се стремят към 
богоподобие в обичта си към другите: „Щом не можеш като слънцето да сияеш, то не 
оклеветявай; не можеш ли дъжд да дадеш, то не охулвай; не можеш ли да 
нахраниш, то не кълни!” (íå ìîæåøè ëè ñúëíüöüìü ñèÿòè. òî íå wêëåâåòàè. íå ìîæåøè ëè 
äúæäà äàòè. òî íå wõ¹ëè. íå ìîæå ëè íàêúðìèòè. òî íå êëüíè, л. 190а-б). Не бива пълни с 
гняв да отправяме молитви към Отца, защото, презирайки другия, ние следваме 
дяволските повели. А Божието човеколюбие е неизмеримо и не е в човешките 
възможности да установи мяра на Неговото милосърдие. Като чадолюбив баща 
Отец ни учи как да придобием полза за нашата душа, като спазваме заповедта да 
опрощаваме греховете на другите, за да бъдат простени и нашите прегрешения.   

Различни са проявленията на Божията любов към човеците, както и на 
човешката обич към Създателя. Любовта към Бога е извор на послушание пред 
неговата воля. У Авраам любовта към Отца е по-силна от обичта към единствения 
му син Исаак, заченат и роден по Божия благодат. Затова без колебание, с твърда 
вяра в Божията милост и човеколюбие, Авраам се приготвя да принесе в жертва 
детето си: äîáðý¬ ìè ïðèíåñòè ò-  âú æüðòâ¹. äàâûè áî ñâî¬è (ìòðè òåëüöü. äàòè ìè èìàòü è 
òåáå æèâà. è § ìüðòâûõú áî ò-  âúñòàâèòè ìîùüíú ¬ñòü (áú (л. 194в). „Как да нарека 
такава любов? – удивява се проповедникът. – Ако небе я нарека, то по-висока от 
небето ще се окаже, ако ли бездна, то по-дълбока ще се намери от бездната” (л. 
194г). 
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Бидейки Отец на всички люде, Бог почита едни за тяхното доброродство, а над 
други се смилява заради искреното им покаяние за сторените злини. Той с любов 
приема протегнатите към него ръце на каещите се грешници, като не се отвръща от 
тях заради престъпването на дадените им забрани, но им посочва много спасителни 
пътища: ÷ë(êîëþáüöü ¬ñòü (áú. è (ìëñòèâú è (áëãîäýòüíú è (ñïñåíèþ íàøåì¹ õîùåòü (л. 15б; 
33в). „Как да не се удивлявам на морето от твоята благост? – възкликва 
проповедникът. – Ти се смиляваш над всички, Всемогъщи Господи, и опрощаваш 
нашите прегрешения, въвеждайки ни в покаяние” (л. 22в).  

Единствено в общение с Бога, когато, осъзнал се, прегрешилият се изповяда и 
разкае, може да победи своите съблазни и да получи прошка за тях. Защото Бог 
прощава греховете на всеки, който се покайва: ïàëú ëè ¬ñè íú âúñòàíè. áë¹äú ëè åñè 
ñúòâîðèëú òî ïîêàè ñ- . ïðýëþáû ëè ¬ñè ñúòâîðèëú. íú ðàñêàè ñ- . ìàëî ¬ñòü ïîêàÿíè¬ òâî¬. íú 
âåëèêî (÷ëêîëþá·¬ âëàäû÷üíå (Паднал ли си, то стани; безчестие ли си сторил, но покай 
се; прелюбодеяние ли си извършил, то разкай се тогава. Малко е твоето покаяние, 
но велико е човеколюбието на Нашия Владика, л. 134в). Така победеният от 
прелюбодеянието цар Давид получава опрощение, след като се изповядва пред 
Божия пратеник пророк Натан. Всенародният пост, покаяние и молитва на жителите 
на град Нинения усмиряват Божия гняв срещу тях и отменят Божиите наказания за 
безмерните съблазни, в които са паднали. И Павел след срещата си с преследвания 
от него Христос бива помилван чрез Божието човеколюбие и ñûè âúëêú ïüðâý¬. íûíå 
áûñòü îâü÷à. ñûè ïüðâý¬ ãîíèòåëü. íûíå æå (áëãîâýñòüíèêú. ïîñýêàÿè âèíîãðàäû. íûíå 
íàñàæàÿè. ñûè wëîâî. íûíå çëàòî ñúòâîðåíú (Този, който отначало беше вълк, сега е 
овчица; бидейки гонител, стана проповедник; от изкореняващ лозето сега е 
засаждащ; бидейки олово, стана злато, л. 134а-б). 

Но мнозина човеци обичат греховете и сами се приковават към тях. А онзи, 
който се отдалечава от Бога, и Бог се отделя от него: íå í¹äèòü áî íèêîãîæå íå õîòùà 
¬ìó ðàáîòàòè (Бог не принуждава онзи, който не иска да му служи, л. 135а). За това 
говори Златоустовото Слово за покаянието и за блудния син, в което пред 
вярващите се тълкува Притчата за блудния син. “С притчи ни говори Спасителят – 
казва проповедникът, – а не с наставления, за да го разберат и робите, и децата, 
защото и на тях иска да яви Божията любов към човеците” (л. 134г). За да разбере 
всеки, че грехът, който за кратко развеселява, ни мъчи вечно, че ни обрадва за час, 
а ни осъжда за дълго време. И както родителят, разделил се за дълго от своето 
чедо, се радва и умилява, когато го види отново, така и нашият благ и милосърден 
Отец: § í(áñå íà ÷(ëêîëþáè¬ ïðýêëîíè ñ (От небесата се устреми към човеколюбие, л. 
135г) и íå äîæüäà ¬ãî ïðèòè êú ñîáý íú ñàìû è ñúðýòú (не дочака блудния син да се 
приближи до него, но сам го посрещна, л. 135г). “О, неизречена мъдрост! – 
възкликва Йоан Златоуст – и грешника помилова, и праведника укроти, и лежащия 
изправи, и стоящия не позволи да падне! Бедния обогати и богатия не презря!“ (л. 
22а). 

За да бъдат избавени людете от греховете, по Божия милост Христос wáëå÷å ñ-  
âú íàøå òýëî (се облече в човешко тяло, л. 133б) и ñúíèäåòü ÿêî äúæäü íà ð¹íî (слезе 
като дъжд на руно, л. 133б). Синът Божи, слизайки от небето, âú ÷ðýâî (äâè÷å âúñåëè ñ-  
áå ñýìåíå )(се всели в тялото на девица), страда и умира, за да даде чрез 
възкресението си блажената вечност, която човешкият род е изгубил заради своето 
грехопадение. Христос открива на света истинската и съвършена любов като нов 
нравствен идеал и завет. Христовата любов към нас е чиста, безкористна, 
самоотвержена и саможертвена, тя е нова любов, подобна на която няма в този свят 
[4]. Бидейки Бог, Христос става човек, за да изкупи с кръвта си човешките грехове. 
Затова първите, които Той избира за свои последователи, са влъхвите, след които 
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призовава блудницата, след нея – разбойника, а след него – хулника Савел. Това е 
новото и преславно чудо, което Христос показва на възлюбените свои чеда: първите 
избрани са грешници, защото çúëà áýøà äýëåñà âüñåÿ âúñåëåíûÿ (зли бяха делата на 
цялата вселена, л. 134б).  

Ето защо и Христовият наместник на земята – свещенослужителят – трябва да 
е изпълнен със същата чиста, всеопрощаваща и саможертвена любов към своето 
паство, понеже “повереното му словесно стадо е Христовото стадо“, л. 50в). Като 
добър пастир той трябва да пази това стадо и да го отклонява от пътя на злото не 
само със забрани, но и с уващания; не само веднъж, но и безброй пъти, така както 
човеколюбецът Бог е рекъл: “Дори ако седемдесет пъти сгреши спрямо тебе брат ти, 
то пак му прости“ (л. 50г). На тази любов  духовните чада отвръщат със същата 
силна обич. ëþáèìú áî âû è ëþáèìè ¬ñìû âàìè (л. 114а) – говори проповедникът от 
свое име, – “затова никога няма да престана да ви наставлявам към доброто, докато 
не се изтреби злото във вас“ (л. 190б). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Като сборник, предназначен за „душеполезно четене” във време, когато в 

България се извършва преход от езичество към християнство, Златоструй е 
събира в себе си преводни и оригинални слова, съдържащи „голяма полза за душата 
и тялото” и наставящи новопокръстения народ към „спасително богопознание, което 
отмива всеки грях” и изпълва вярващите с „благонравие и стремеж към подвиг и 
успех”. Като нова и прогресивна религия християнството издига върховния принцип 
на любовта, ето защо една от най-широко разработваните теми в сборника е за 
Исусовия завет да обичаме Бог, както Той ни възлюби, и да обичаме ближния си, 
както самия себе си.  
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Creative history of the Соdex Supraslieansis The Codex Suprasliensis (called also the Retkov 

Sbornik) – Supr. – is the largest Old Bulgarian manuscript. As it survives today, the codex comprises 37 
quires, 285 folia, 1о. The manuscript is written in straight uncial located above the line – a model of early 
Cyrillic handwriting. Obviously the work of a meticulous copyist, the codex was written on parchment in 
Cyrillic in Bulgaria (probably Preslav) at the end of the 10th century.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Супрасълският сборник (на латински: Codex Suprasliensis), е единственият 

цялостно запазен обемен старобългарски кирилски ръкопис. Той  е един от бисерите 
в Преславската книжовна школа и „Златния век на българската книжнина“ по 
времето на цар Симеон (893—927) [1]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Ръкописът е писан в спокойно  и охолно време, с щедра помощ от църковната и 

държавна власт. Сам по себе си този факт показва, че възникването на Сборника не 
трябва да се отнася към ХI в., по време на византийското владичество в българските 
земи, когато чрез административен и духовен гнет Византия се стреми да наложи 
господството си, като на първо място въвежда гръцки език в богослужението, а това 
е свързано и с изтласкването и с преследването на българския език от църковната 
практика. Но не това са най-безспорните доводи Сборникът да се отнесе към по-
ранно време. В случая най-голямо значение може да има езикът на паметника и  по-
малко  палеографията му. А Маргулиес смята, че по палеографски особености 
Сборникът принадлежи на Х в. През 893-894 г. в Преслав е свикан събор, на който 
се обявява кирилицата за официално писмо и поради това е необходимо да се 
направи mmïðéëîæåíèå êúíèãú, тоест глаголическите ръкописи да се транлитерират с 
кирилица. Може би  паметникът е  един от първите резултати на това. 

Ръкописът е открит в Супрасълския манастир, който се намира на около 20 км 
североизточно от град Белисток, Полша, на река Супрасъл. Названието на сборника 
произлиза  от името на този манастир, който  е  основан през 1498 г., и  е бил голямо 
културно средище. През XVIII в. той се сдобива с печатница, а през 1835 г. в него се 
открива духовна семинария. Библиотеката му е била твърде богата със славянски 
ръкописи, които е описал Ф. Добрянски (Вилно, 1882). [2] 

Засега не е известно как  ръкописът е попаднал в този манастир, където е бил 
до първата половина на XIX в. когато е открит през 1823 г. от белоруския учен 
професор Михаил Бобровски. Той на два пъти изпраща части от ръкописа на Ерней 
Копитар във връзка с неговото изследване на Клоцовия сборник. Втората част (118 
листа) Копитар не връща; след смъртта му (1844) тя попада в лицея в Любляна и 
днес се намира в библиотеката на тамошния университет. Друга част от сборника, 
състояща се от 151 листа, е купена от графовете Замойски и се озовава в 
Националната библиотека във Варшава. През 1939 г., по време на Втората световна 
война, тя изчезва. В неизвестност е до 1968 г., когато се появява в САЩ и е върната 
на Полската национална библиотека. Трета част, състояща се от две тетради (коли)   
с общо 16 листа, става собственост на помещика Стрелбицки. Откупена е от него 
през 1856 г. от Афанасий Бичков, завеждащ тогавашната Императорска публична 
библиотека в Петербург. В тази библиотека тя се намира и днес. По този начин 
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ръкописът сега е разделен на три части, пазени съответно в Любляна, Варшава и 
Санкт Петербург.Така Люблянската част /118 листа: с.1-236/ попада от библиотеката 
на Копитар, Ленинградската част /16 листа: с.237-268/ чрез А.Б.Бичков, а 
Варшавската част /151 листа: с.269-570/ чрез библиофила Владислав Стрелбидцки 
и граф Замойски. 

Липсват данни при какви точно обстоятелства ръкописът е напуснал родината 
си. К. Куев предполага, че той е изнесен от България най-напред в Атон, а от там 
впоследствие попада в Супрасълския манастир. 

Супрасълският сборник се състои  от 285 листа, писан на добре обработен 
пергамент с възедро заставно писмо, на места толкова тънък, че буквите прозират 
на обратната страна на листа. Полето на няколко листа е отрязано, при което са 
засегнати крайните букви на отделните редове, останали без начало и без край. 
Запазените 37 тетради или кватериони включват 48 статии. Началото на първата, за 
4 март, е загубено. Северянов смята, че от останалите липсва един лист. Вероятно 
са загубени и листовете, съдържали четивата за 1-3 март. При третата статия са 
загубени два листа, между страница 36 и 37 на изданието от 1982-1983г. Липсва 
краят на 11-ата и началото на 12-ата статия. Северянов приема, че е изгубен един 
лист, но Маргулиес предполага, че между с.154 и 155 на изданието липсват повече 
листове, може би дори една или две тетради, тъй като 11-ата статия е чутиво за 13 
март, 12-ата и 13- ата не са свързани с определен ден на календара, а 14-ата е 
четиво за 19 март. В ретковия сборник има и други липси между 166 и 167,170 и 171, 
236 и 237, 568 и 569 страница на изданието. Липсата на четива за 8,27, и 28 март 
Капалдо обяснява не със загубените листове, а с влияние на гръцкия оригинал, от 
който е бил превеждан. [3] 

Листовете имат среден размер от 31х 32 см, а текстовият блок е с размери 
23х15 см. Почти целият сборник е писан от един книжовник -  Ретко. Като изключим 
22 реда: 129/30 и 131/9- 20 от втора ръка, и 218/8-218/16, писани от третата ръка, но 
поправени от Ретко. Името му узнаваме от единствената преписка от неговата ръка 
на с. 207, поради което и паметникът се нарича Ретков сборник. Ние не знаем точно 
кой е бил, кога и къде е живал. Северянов намира още един, а Маргулес- още два 
почерка. Освен две преписки на Ретко в сборника има и няколко по-късни бележки, 
както и по-късни рисунки на фигури. На много места в ръкописа ъ е преправен на ь 
чрез махане на горната лява част на буквата. На страница 81.16  е нанесено 
епентетично л на мястото на ь. Северянов категорично смята тези промени за 
вторични, късни и не ги  отразява в разчетения текст, а ги отбелязва в коментара. 
Целта му е да представи сборника в първоначалния му вид. 

По съдържание Сборникът представлява минейно-триоден панегирик, и 
съдържа жития на светци и празнични слова (проповеди) за месец март. Макар 
началото и краят му да липсват, той е най-големият по обем сред съхранените 
старобългарски ръкописи и най-старият известен миней (менелогий) за месец март в 
славянската и византийска книжнина. Езикът му  представя преславската книжовна 
норма от това време и се изучава като основа на така наречения класически 
старобългарски корпус. В него  има немалко непоследователности, които не винаги 
могат да се обяснят, като се изхожда от праславянската етимология или от единен 
български говор от IX-X в., какъвто за жалост нямаме възможност да познаваме 
добре. Тези непоследователности могат да се обяснят по два начина: първият е,че 
чрез противоречия в самата книжовна форма, колкото и единна да е била тя за 
времето си, тъй като във всяка  норма има разлика между приет писмен език и 
наличие на живи народни говори, вторият е с това, че отделните глави са писани от 
отделни книжовници, които произхождат от различни говорни области. Много 
явления обаче могат да се обяснят, като се вземат предвид и двете възможности. 
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Съставен е въз основа на поне два първоизточника, съдържащи менелогий и 
триоден панегирик с проповеди за четене по време на Светлата седмица. Въз 
основа на езика му се предполага, че е писан в източнобългарска говорна област. 
Сред съчиненията, поместени в него, са „Житие на светите 40 мъченици“, „Житие на 
монаха Яков“, „Слово за Връбница“ от Йоан Златоуст. Житията произхождат от 
различни календарни и некалендарни сборници. Повечето словата /похвални слова 
и хомилии / са от Златоуст или му се преписват, едно е от Василий Велики и едно – 
патриарх Фотий. Гръцките оригинали на някои творби все още не са известни. 

Тъй като сборник с такъв състав не е открит във византийската литература, 
приема се,че е съставен на старобългарска почва. По произход той не е хомогенен. 
Преводите са от различно време. В хомилетичната част преобладават архаичните 
преводи, възхождащи към  Кирило-Методиевата традиция, а в житийната 
/мартиложката/ част - преславските преводи. При преписването на хомилетичните 
части в Сборника, или в някой междинен, недостигнал до наше време ръкопис, който 
е служел за подложка на сборника/ те са били подложени на редакция, която се е 
изразила в замяна на някои архаични думи и форми с по-нови. 

Пръв за този сборник съобщава А. Х. Востоков. [4] Издаден от Фр. Миклошич 
във Виена през 1851 г. [5],който издава Люблянската част на паметника по преписа 
на Копитар, но това издание се смята за неточно. През 1904 г. излиза ново 
критическо издание, подготвено от С.Н. Северянов въз основа на сравнение с 
оригинала; взети са под внимание и бележките и поправките към изданието на 
Миклошич. [6] 

Първото българско издание е осъществено от Й. Заимов и М. Капалдо през 
1982-1983 година. В него освен старобългарския текст, възпроизведен по изданието 
на Северянов, се съдържат още  снимки от всички страници на  оригинала в 
естествена големина и паралелни гръцки текстове към отделните четива, 
разположени срещу съответната старобългарска страница. 

За работата върху това издание Йордан Заимов споделя:“ За добра чест, 
намериха се за няколко глави по няколко  подходни гръцки текста, които също се 
взеха пред- вид и разночетенията се посочиха в гръцкия коментар, което е изцяло 
дело на М. Капалдо. Издирванията в тази насока показаха и изненади: например за 
глава 40 /Проповедта на Епифаний/ само във Ватиканската библиотека се намираха 
над 140 гръцки ръкописа. Ръкописи обаче за тази проповед се намират и в други 
библиотеки. От този единствен пример се вижда колко е трудно да се установи кой е 
„гръцкият оригинал“ на дадена глава. Трябва да кажа, че подобни случаи, макар и не 
в такава степен, не са малко. Това показва колко още много  и продължителни 
проучвания трябва да се направят в тази насока, и то не само за Супрасълския 
сборник.“ [7] 

Изчерпано е и фототипното преиздание на Северяновото издание, направено 
от Р. Айцетмюлер, придружено от палеографски и езиков материал. Идеята за това 
издание, както и за други старобългарски паметници и старобългарски речник, се 
дължи на Томас Лайсет от Нова Зеландия, който достави микрофилми от всичките 8 
ръкописа.  

Проучванията върху сборника започват с описание на палеографските и 
правописните му особености /Востоков, И.И. Срезневски, А,Бем, И. Паплонски, П. А. 
Лавровски, А.А. Кочубински, Ф. Пастърнек, А.Лескин, П.Дилс/ Изследователи на 
неговата фонетика са Лескин, В. Ягич, В. Вондрак, Н. ван Вейк, С. П. Обнорски, К. 
Майер. Най- пълното цялостно проучване /графика, лексика, фонетика, морфология 
синтаксис/ принадлежи на А. Маргулиес през 1927 г. Неговият труд, както и индексът 
на думите в сборника, съставен от Майер, са основа за по-нататъшното изследване 
на ръкописа. 
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Тъй като началото на текста в Супрасълския сборник липсва, не е възможно да се 
установи предназначението му – дали е бил поместен под някаква дата или е бил означен като 
четиво за един от празничните неделни дни. 

В последните години все по-малка подкрепа получава тезата на А. Ерхард и Т. Хеланд, че 
Супрасълският сборник възпроизвежда пряко том VII (за март) на недостигнал до нас 
дванадесеттомен византийски до-Метафрастов менологий [8]. По-вероятно е подобен том 
да е използван само като структурен образец, а мартироложкият състав на сборника да е 
оформен чрез компилация от преведени по различно време (и съответно почерпени от 
различни по тип гръцки протографи) агиографски наративи.[9]. Скорошните проучвания и 
заключенията в тази насока все повече актуализират въпроса и за избора на светците, 
чиито жития попадат в паметника.  

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Като твърде обемен и с разнообразно съдържание от жития и проповеди 

Супрасълския сборник има изключително значение за старобългарската култура – за 
нейния език, стил, писмо, украса и идеология. В тази насока му съперничат само 
съчиненията на Иоан Екзарх Български. 

През 2007 г. паметникът е включен в регистъра „Паметта на света“ на 
ЮНЕСКО. 
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 Creative history of the Соdex Suprasleansis: Creative history of the novel that the reader 

reconstructed from diaries, memoirs, interviews, has reason to see in the artistic world of "Antichrist" as the 
presence of autobiographical elements and creative ambition of Em. Stanev to reach conclusions on the 
national character and historical destiny of our people 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Финалните славословия притежават всички характеристики на един микротекст, 

чиито строежни компоненти могат да дефинират като въвеждащ израз, средисловни  
конституивни единици и краесловни маркери, които посочват съответно кому се 
посвещава славословието, какво се влага в него и кога се реализира вложеното. [1]  
Те възвеличават Небесното Божие царство и неговият владетел.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Традицията християнските текстове да завършват с финална молитвена 

формула тръгва от Евангелието и апостолите. Като нейно начало могат да се 
посочат текстовете в Мат. 28:19 и Мат. 6:13. В Матея 28:19: „И така, идете и 
създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и 
Сина, и Святия Дух“  е представено посланието на Христос именно „кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина, и Святия дух“, което откриваме в основата на молитвения 
финал: “ В името на Отца и Сина и Светаго Духа сега и завинаги во веки веков“, 
който добива така широка популярност. В следващия текст, в който Христос 
представя пред своите ученици молитвата „Отче наш“ в Матея 16:13, финалното 
славословие не съдържа молба а възхвалява Бога: „Твое е царството, и силата, и 
славата во веки. Амин.“ Влизащите в неговия състав елементи като слава, сила, 
царство, както и синонимните им замени царство - владичество,власт ,слава, 
величие впоследствие се включват като постоянни компоненти на заключителните 
молитвени славословия в посланията на първоапостолите Иуда и Петър. Откриваме 
ги и в Супрасълския сборник.  

Каква е функцията на тези финали? Преди всичко подчертават вечността, т.е. 
нетленността, духовността на Бога, неговият нематериален произход. Известно е, че 
това е в основата на дуалистичната христология на богомилите, следователно може 
да се предположи, че част от финалните, молитвени славословия в Супрасълския 
сборник са дело на редактиращата ръка на последовател на дуалистичното 
движение в България.                                          

Ако съдим по казаното от М. Цибранска-Костова, еднаквостта на тези финали е 
възможно да е част от ритуала на българските дуалисти. Според нея е налице общо 
изискване към встъпващия в тайните на сектата, което свидетелства за истинската 
духовна необходимост от изпълнението на молитвата и нравствените задължения, 
произтичащи от това. 

В Слово на светите отци за таксиота от Супрасълския сборник троичността 
е свързана с небесното царство, възвеличава се славата Божия като владетел. 
Всичко това се увековечава с финалната молитвена формула: ... áîãîó æå ïîäîáààòú 
ñëàâà äðúæàâà. è ïîêëàíÿíè3 ñú áåçíà- ÷8ëüí1èìú îòüöåìú. è ñú ñ1íîìú è æèâîòâîð8òèèìú 
äõ(îìú. í1- íý è ïðèñíî è âü âýê1 âýêîìú. Àìèí .:. (л. 168)  

- 17 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

Подобен финал, възвеличаващ вечността на небесното царство и неговия 
владетел срещаме и в други финални молитвени славословия към текстове от 
Супрасълския сборник. Различните вариации на молитвената финална формула в 
един и същи сборник могат да се дължат на ред причини. Според езиковедските 
изследвания, сборникът е писан най-вероятно от няколко преписвачи, и 
разностилието във финалните формули е възможно да се дължи на 
предпочитанието на самия писач. От друга страна, тези финални думи ги откриваме 
в редактирани откъси, които нямат гръцко съответствие, и е възможно тяхното 
използване да е тенденциозно, маркиращо определен жанр на текста. И като нещо 
ново, добавено към познат текст, е нормално да има разностилие в писането на 
нещо непознато, т.е. преписвачите допълнително включват определен абзац към 
стандартния текст и това води до леки текстологични промени в точно определената 
формула.  

Ето за илюстрация и самите добавки, включени в различни произведения 
(Житие на Павел Препрости, Житие на Терентий, Африкан и Помпий, Житие на 
Василей и Капитон Херсонски, Житие на Трофим и Евкарпион), но рамкиращи една 
и съща идея – вечността. 

Специфични промени,направени във финалните славословия на Житие на 
четиридесетте севастийски мъченици отбелязва В. Панайотов: ... единният Бог, 
който според ортодоксалната представа трябва да се означи с троицата Отец, 
Син, Свети дух, тук е експлициран единствено чрез Христос, наречен Св. Дух. 
Подобно положение несъмнено най-добре съответства на богомилската, по-
точно на еретическата идея за призрачната природа на Христос, който според 
дуалистите е само дух, а не богочовек. [2]  

В разглежданите тук жития срещаме същото назоваване на Бога, а именно É(ñ 
Õñ(îó, Õ(ñà á(à íàøåãî, î Õðèñòîñý ãîñïîäé íàøåìú, т.е. предпочитаното от еретиците 
назоваване на Бога. Небесният владетел е конкретно посочен, той е близкият до 
човека, а не далечен и непознат, той е свой. Можем да кажем, че това назоваване на 
Бога с името на Христос, е част от развитието на дуалистичната идея. Г. Василев 
счита, че с течение на времето дуалистичните общности  в повечето случаи 
изоставят гностическите и докетическите усложнения, стигащи до софистика, 
осъществява се завръщане към кръста, към всеотдайно отъждествяване с 
евангелските принципи, особено с фигурата на Христа. [3]    

Темата за небесното царство, което е във владенията на човеколюбивия Бог, е 
включена и във финала на Житие на Василей и Капитон Херсонски:... íåáåñíààãî öý- 
ñàðüñòâà ñüïðè÷8ñòüíèöè èìú á1òè. áëàãîäýòü& è ÷ëîâýêîëþáèèìú õ(ñà á(à íàøåãî. 3ìîó æå ñëàâà è 
äðúæàâà âú áåñêîíü÷üí18 âýê1 âýêîìü.:. (л. 543). 

Наблюденията на Марина Цибранска върху преписа на катарския требник 
показват, че  във финалната формула на Отче наш катарските преписи 
въвеждат тристепенната доксология tuum est regnum et virtus et gloria in saecula, в 
славянския препис на Радосав –ýêî òâîå åñòú öàðüñòâî. è ñèëà. è ñëàâà. îó `âèêü. àìíü. Тъй 
като в този си вид доксологията остава типична за източната християнска 
традиция, гръцка и славянска, но отсъства от римокатолическата, където 
славославието включва gloria и potentia или virtus, но не и regnum, приема се, че 
катарите са я взаимствали отново от източен образец. [4]. 

ïðýïðîñò1 âüñå& áðàò&. 3ãîæå ìîëèòâàìè ïðè÷8ñòüíèöè á äýìú öýñàðüñòâà íåáåñúñêààãî.  
í1íý è ïðèñíî è âü âýê1 âýêîìú. àìéí.:. (л. 174).  
Във финалното молитвено славословие към Житие на Павел Препрости 

откриваме и други лексеми, употребявани в практиката на българските дуалисти, а 
именно „молитви“ и обръщението „братя”, тоест ролята на молитвата като средство 
за достигане на небесното царство.  
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Мотивът за молитвата е доста често срещан в добавките към текстовете от 
Супрасълския сборник, защото не е само богомилска характеристика ползването на 
лексеми като горецитираните, те са част от християнската традиция. От 
съществуващите източници за богомилите знаем, че те са познавали много добре 
ортодоксалната книжнина, придържали са се към нея, и в същото време са 
прокарвали своите идеи, близки до християнството, и същевременно отдалечаващи 
се от тях.  

Във финалното молитвено славословие в Житие на Терентий, Африкан и 
Помпий темата за вечността Божия е представена чрез подчертаване на 
„владетелската” титла на Бога, като управляващ небесното царство: öýñàðüñòâîó&øòu 
ãîñïîäîó íàøåìîó É(ñ Õñ(îó. 3ìîó æå ñëàâà è äðúæà âü âýê1 âýêîìú àìèíú.:. (л. 185). 

Финалът и на Житие на Трофим и Евкарпион завършва със словесна 
формула, подобна на цитираните по-горе финали на жития, подчертаващи 
вечността на Бога и неговото владичество: ... î Õðèñòîñý ãîñïîäé íàøåìú. ñü íèìúæå î(öîó 

ñëàâà è äðúæà- âà. ñú ñâ8ò1èìú äîóõîìü. í1íÿ è ïðèñíî è âü âýê1 âýêîìú àìèíú... (л. 213). 
В Житие на Анин, молитвата е свързана с тайнството. Светецът, молейки се 

Богу, получава свещен дар – божествено откровение:... áýàøå æå ïàê1 è äðîóãúè äàðú. 
áæ(üñòâüí1èõú îòúêðúâåíèè äàíú ñò(îóìîó. ÷èñòàà áî è áåçãðýøüíà 3ãî äîóøà. ïî âñà âðýìåíà 
ïðîðàçîóìýâààøå òàèíàà. áëàãîäàòü& æèâ9øòàãî âü íåìú áîãà. (л. 569). 

В това житие чистата и безгрешна душа получава и друг дар - просветление за 
тайната на битието - Бог живее в човека. Тази трактовка за живеещия в човека Бог, 
представен чрез човешката душа, ни напомня светогледа на българските дуалисти, 
които са придавали голямо значение на Светия дух като божествена инкарнация. 

Позоваването на Христос и използването на повтарящи се словесни формули 
напомня на ритуалността на богомилите, които както е известно, се стремят да са 
по-близо до раннохристиянското богослужение. Срещаме ги в гръцката, латинската  
и славянската традиция. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Чрез Заключителните славословия в Супрасълския сборник старобългарският 

книжовник е възвеличил Бога като владетел на видимия и невидимия свят. Темата 
за вечността Божия е представена чрез подчертаване на „владетелската“ титла на 
Бога, като управляващ небесното царство.  
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Светците от Супрасълския или  Ретков сборник 

 
Автор: Eлка Стоянова 

Научен ръководител: доц. дфн Тодорка Георгиева 
 

We can systematize and summarize the known data for individual saints in Codex Suprasliensis based 
on available medieval sources - Byzantine and Slavic calendars and hymnographic hagiographic texts (in 
their various translations and editions). The aim is to outline the penetration and diffusion of various cults in 
medieval Bulgaria during the compilation of the book and in subsequent centuries. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Въпреки че от времето на неговото откриване и популяризиране през първата четвърт на 

XIX в. Супрасълският сборник е бил обект на многобройни изследвания с оглед на 
палеографските, правописните и езиковите му особености, а също и на състава и използваните 
при превода гръцки извори, на стратиграфията и историята на включените в него 
текстове, този уникален книжовен паметник продължава и днес да провокира интереса на 
учените. Можем да систематизираме и обощим известните данни за отделните светци в 
Супрасълския сборник  въз основа на достъпните средновековни източници – 
византийски и славянски календари, агиографски и химнографски текстове (в 
техните разнообразни преводи и редакции). Целта е да се очертае проникването и 
разпространението на отделните култове в Средновековна България по време на съставянето 
на сборника и в последвалите векове.  

     
ИЗЛОЖЕНИЕ  
За паметта на  св. Александър Сидски е поместено  в Супрасълския сборник 

житие под наслов Житие на Александър Сидски  [1] За него от там разбираме, че е 
мъченик при император Аврелиан (270–275), епископ в гр. Сиде, област Памфилия, в 
Мала Азия. Светецът не е известен на боландистите. Данните за почитането му са 
оскъдни. Вероятно в календарната традиция става объркване с други едноименни светци, 
най-вече с Александър от Пидна (в римската провинция Македония), презвитер и 
мъченик при Галерий Максимиан (305–311), който очевидно е много по-популярен както във 
византийските, така и в славянските средновековни паметници. В константинополските 
синаксари паметта на Александър Сидски не е отбелязана.  

Св. Анин – отшелник и чудотворец Халкидонски. Според повечето изследователи 
мястото и времето на подвизите му не могат точно да се определят, а сведенията за него 
имат легендарен характер  За светеца е поместено кратко житие, в Житие и деяния 
на Анин чудотворец (без дата) [2]   

Св. Артемон – презвитер, мъченик от град Лаодикия (спорно е дали Сирийска 
или Фригийска), подвизавал се по време на император Диоклециан (284–305). 
Гръцките извори си противоречат относно мястото и начина на смъртта му. 
Разминаванията в изворовите данни създават трудности при идентификацията на 
текстовете за светеца. Обикновено се приема, че в източноправославната традиция 
основна дата за почитането на мъч. Артемон Лаодикийски е 13 април, но паметта му 
се отбелязва и на други дати – 8 октомври, 12 април. Според  Житие на Артемий [3]  от 
Сборника е 24 март. 

Св. Василей, Капитон и тези с тях (Етерий, Евгений, Агатодор, Елпидий и 
Ефрем). Житие на Василей и Капитон Херсонски (без дата) [4] – мъченици, 
херсонски епископи от първата половина на IV в. (вероятно подвизавали се 
последователно между 300 и 325 г., като дейността на последния от тях – Капитон, 
вероятно продължава и по-късно). Те проповядвали християнската вяра сред 
населението на Херсонес Таврически (югозападната част на Кримския полуостров) 
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по времето на императорите Диоклециан (284–305) и Константин Велики (306–337). 
Информацията за деянията на отделните епископи в различните извори на места 
разкрива някои хронологически и смислови несъответствия, а за смъртта им се 
посочват различни дати. 

Св. Василиск в Житие  Житие на Василиск [5] е представен като мъченик, 
воин, пострадал по времето на император Максимиан (285–305) в гр. Комана (обл. Понт в 
Мала Азия), племенник на св. Теодор Тирон (Артюхова, Луховицкий 2008). Бил е 
измъчван едновременно с братята Евтропий и Клеоник, но е посечен с меч по-късно 
от тях. Паметта му се чества на няколко дати – 3 и 4 март и 22 май, но в 
Супрасълския сборник е отбелязан 5 март. Църквата, посветена на св. Василиск в 
Константинопол, която се е намирала близо до Стувилий на Златния рог, е имала 
патронен празник на 22 май. 

С Св.Григорий Велики се запознаваме в  Житие на Григорий Велики, [6]  папа 
Римски – известен още като Двоеслов (Δι λογος), отец на Църквата, първият монах, 
избран за Римски папа (3 септ. 590 – 12 март 604), църковен писател с огромно 
литературно наследство. Автор е на многобройни хомилии, обширно тълкувание на Книга на 
Йов, над 800 писма, правила за манастирска дейност и др. В православния Изток широка 
популярност придобиват неговите „Диалози“ Паметта му се почита на 11 март.  

За Св. Дометий Персиянин  е поместено слово Житие на Дометий и ученици 
[7], където четем как той e пострадал заедно с учениците си Пелагий и Акила при 
император Юлиан Апостат (360–363). Произхожда от Персия, но се подвизава в Сирия, 
където първоначално постъпва в манастир, а след това се оттегля и живее като отшелник в 
пещера. За смъртта му съществуват различни предания – според гръцкото му житие  и 
константинополските синаксари император Юлиан, минавайки покрай пещерата му 
по време на своя военна кампания срещу персите, изпратил войници да убият с 
камъни Дометий и учениците му. За смъртта му в Супрасълския сборник е отбелязан 
23 март. 

Друг споменат светец в Супрасълсия сборник е Св. Ириней, епископ Сремски 
Житие на Ириней, епископ на Сирмион [8] – мъченик, епископ на гр. Сирмион 
(Срем) в Панония (дн. Сремска Митровица), обезглавен и хвърлен в реката 
(вероятно приток на р. Сава) по време на преследването на християните при 
императорите Диоклециан (284–305) и Максимиан (286–305). Архиеп. Сергий, който 
посочва като основна дата за честването му 26 март, отбелязва, че в римските 
мартирологии денят му се празнува на 8-мите календи на април, т.е. на 25 март, а в 
славянската традиция – на 7-мите календи, т.е. на 26 март (както е отбелязано и в 
Супрасълския сборник). 

Св. Исакий, игумен Далматски Житие на Исакий Далматски (21 март) [9] – 
сирийски монах-отшелник, който се преселва в Константинопол по времето на 
император Валент (364–378) и около 382 г. основава там Далматския манастир. 
След смъртта на Исакий игумен става Далмат, негов ученик и последовател, от когото 
манастирът получава името си.  

Житие на Йоан Мълчаливи [10] (31 март). Монах и отшелник, ученик и 
последовател на св. Сава Освещени. Св. Йоан Мълчаливи (Исихаст, Саваит, 
Безмълвник)  Произхожда от Армения, 28-годишен е посветен за епископ на гр. 
Колония. Поради неразбирателства с управителя на провинцията – съпруг на сестра 
му, се оттегля първоначално в Константинопол, а след това заминава тайно за 
Йерусалим, където пребивава до края на живота си. 

Св. Йоан Схоластик, игумен Синайски (Лествичник, Климакс) - Личната 
информация за него е малко и се извлича както от житието на светеца, Житие на 
Йоан Схоластик, игумен синайски (Лествичник) [11] така и от откъслечни сведения 
у Анастасий Синаит и схолиите към „Лествицата“  

Св.Йона и Варахисий  Житие на Йона и  Варахисий и дружина (29 март) [12]   
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– персийски мъченици, загинали при Сапор II през първата четвърт на IV в. Във 
византийските извори се среща още една двойка мъченици с подобни имена – Йоан 
и Врухий/Варухий/Варахисий Персийски, посечени с меч, които И. Делейе и архиеп.  

Св. Кодрат (Кондрат) от Никомидия и дружина Житие на Кодрат [13] – 
мъченик, изтезаван заедно с другарите си Саторнин (Сатурнин, Саторнил) и Руфин в 
различни градове на малоазийската област Витиния (Никомидия, Никея, Апамея, 
Кесария) по време на гоненията на християните при императорите Деций (249–251 
г.) и Валериан (253–260). Според Супрасълския сборник смъртта му е на 10 март. 

Св.Конон Исаврийски  Житие на Конон Исаврийски (6 март) [14] – мъченик и 
чудотворец, живял през I в. в областта Исаврия в Мала Азия, понякога 
идентифициран, въпреки отстоянието във времето, с Конон Градинар от Памфилия, 
пострадал при император Деций (249–251). През X в. в Константинопол съществува 
мартирион, посветен на мъченик Конон, разположен до този на св. Пелагия от Тарс 
на брега на Златния рог. 

Св.Павел и Юлиана Житие на Павел и Юлиания (4 март) [15] – брат и сестра, 
мъченици в Птолемаида (не е ясно кой точно от известните градове с това име – вж. 
Сергий, 3: 92–93) заедно с дружната им (Кодрат, Акакий и Стратоник) по времето на 
император Аврелиан (270–275). Паметта им се отбелязва предимно на 4 март. 

Следващият споменат светец е  Св.Пионий – презвитер на град Смирна в 
Мала Азия, мъченик, изгорен на клада по време на гоненията при император Деций 
(249–251). Според житието му Житие на Пионий презвитер (12 март) [16]  той бил 
арестуван заедно с други християни на 23 февруари,  

Св.Терентий, Африкан, Помпий (Пуплий) и дружина - Житие на Терентий, 
Африкан и Помпий (20 март) [17] – мъченици, пострадали по време на гоненията на 
християните при император Деций (249–251) в Африка. Според житието им след 
големи мъчения били посечени с меч, понеже отказали да принесат жертва на 
езическите богове. При управлението на император Теодосий I Велики (379–395) 
мощите им били пренесени в манастира на св. Евфимия в константинополския 
квартал Петрион.  

Св.Трофим и Евкарпион – воини мъченици от Никомидия по времето на император 
Диоклециан (284–305) и Максимиан (286–305). Според житието им Житие на 
Трофим и Евкарпион [18] те първоначално били гонители на християните, но се 
разкаяли, когато Бог им се явил в огнен облак, а глас, излизащ от облака, ги 
упрекнал за делата им.  

Св.Яков черноризец (монах Кармилски) Житие на Яков черноризец (без 
дата) [19]– палестински отшелник, чудотворец и екзорсист, подвизавал се близо до град 
Порфирион при планината Кармил, живял вероятно по времето на император 
Юстиниан I (527–565).  

42 аморийски мъченици (Теодор, Константин, Теофил, Калист, Васой и 
дружина) [20] – легендарни светци, византийски сановници и военачалници, взети в 
плен от арабите след превземането на град Аморион (столица на тема Анатоликон, 
на границата между Галатия и Фригия), отведени в плен в Сирия и избити през 845 
г., след като отказали да приемат исляма. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Някои от текстовете са посветени на слабо известни и не особено популярни мъченици 

(напри - мер Александър Сидски), за други все още не са открити гръцки оригинали (молитвата 
на св. Пионий, мъченията на Александър Сидски, Трофим и Евкарпион, херсонските отци и Анин 
чудотворец), а трети се явяват под редки или специфични за разглеждания паметник 
дати. Показателен е и фактът, че житията от Супрасълския сборник – като група и поотделно, 
остават напълно изолирани в южнославянските календарни сборници. Скорошните 
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проучвания и заключенията в тази насока все повече актуализират въпроса и за 
избора на светците, чиито жития попадат в паметника.  
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Преходните глаголи в българския език 

и във френския език 
 

Автор: Гергана Иванова 
Научен ръководител: ст. преп. Вилияна Райчева 

 
Les verbes transitifs dans la langue bulgare et dans la lange française. En grammaire, 

la transitivité, directe ou indirecte, est une propriété éventuelle des verbes qui désigne leur aptitude à 
accepter un complément d'objet.En français, la transitivité influence le choix de l'auxiliaire employé dans 
la conjugaison. Tous les verbes transitifs se conjuguent avec « avoir » (à l'exception des verbes 
pronominaux); c'est aussi le cas de beaucoup de verbes intransitifs, certains cependant se conjuguent avec 
« être ». 

Mots-clės: les verbes transitifs, transitivité, auxiliaire, un complément d'objet 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
В изучаването на чуждите езици винаги правим асоциация с майчиния ни език 

т.е. българския. През последните години изучавайки френския език аз видях какви за 
приликите и разликите на двата езика. В този доклад се спирам на преходните 
глаголи в двата езика. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
1. Преходни глаголи в българския език 
 Означават действие, което засяга, обхваща направо някой предмет. 

Предметът, върху който пада действието при преходните глаголи, се изразява 
чрез пряко допълнение, свързано с глагола без предлог. 

 слушам музика 
 пиша писмо 
 чета книга 
 ям ябълки 

Можеш лесно да разпознаеш преходните глаголи. Достатъчно е да запомниш, 
че те се съчетават с местоимението го – искам го, изслушвам го, очаквам го. 

  
2. Преходни глаголи във френския език 
Във френският, както и в българският език има преходни и непреходни глаголи. 

Преходните глаголи във френският език могат да бъдат придружени от пряко или 
непряко допълнение. 

 Преходни глаголи с пряко допълнение:  
Cet enfant appelle sa mère.             Това дете извика майка си. 
J’imagine rester un mois.                  Мисля да остана за месец. 
 Преходни глаголи с непряко допълнение: 

Cet enfant parle de sa mère.            Това дете говори за майка си. 
Il parle à son voisin.                               Той говори на своя съсед. 
Често са въведени от предлозите: à (за, до), de (за, от), pour (за да), en  (в), vers 

(за), par (от); 
Във френския език има глаголи, които могат да бъдат преходни и непреходни. 

Entrer, monter, passer, retourner, sortir и др в преходните значения се спрягат с avoir, а 
в непреходните с être: 

Ils ont passé trios semaines à Nice.     Те прекараха три седмици в Ница. 
Elle est passé au bureau.                      Тя премина в кабинета. 
 
3. Несъответствия в преходността на глаголи в българския и 

френския език 
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 Глагола  помагам е непряко преходен, напр.: Помагам на приятели. Във 
френския език е пряко преходен аider  qqn,  qqch 

 Глагола казвам може да бъде пряко и непряко преходен, напр.: Казвам 
тайната си. Казвам на Иван тайната си. Във френския език е пряко преходен dire 
qqch.  

 Глагола спомням си може да бъде пряко и непряко преходен, напр.: Спомням 
си за баба ми. Спомням си младините. Във френския език е само непряко преходен 
souvenir de qqn, de qqch. 

 Глагола слушам е пряко преходен, напр.: Слушам музика. Във френския език 
е непряко преходен obèir à qqn, à qqch. 

Глаголите descendre, monter, passer, redescendre, remonter, rentrer, repasser,  res
sortir,  ressusciter,  retourner, sortir, tomber се спрягат със спомагателен глагол  avoir  
когато са преходни и със спомагателен глагол être когато са непреходни: 

J’ai descendu mon sac – Смъквам си сака        Je suis descend –Слизам. 
J’ai monté  mon sac -  Качвам си сака                Je suis monté – Качвам се. 
J’ai passé mes vacances d’été à la montagne.- Прекарах летните си ваканции в 

планината. 
 Je suis passé la rue. – Преминах улицата 
J’ai rentré qqch chez moi. -  Върнах нещо вкъщи. 
 Je suis rentré - Върнах се вкъщи. 
J’ai ressorti qqch- Извадих нещо 
 Je suis ressorti- Откроявам се 
Il m’est ressuscité – Той ме повиши 
J’ai ressuscité – Възкръснах  
Je suis tombé- Паднах 
J'ai tombé une vase.- Съборих една ваза. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
И в двата езика има преходни глаголи, има и такива, които могат да бъдат и 

пряко и непряко преходни, във френския език това зависи от  допълнението както и 
от техния спомагателен глагол, а в българския само от допълнението. 
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Славянският превод на Книга на Енох 

 
Автор: Красимира Тодорова-Николопулу 

Научен ръководител: Доц. дфн Тодорка Георгиева 
 
The Second Book of Enoch known as Slavonic Enoch or The Secrets of Enoch: In the book 

Enoch (the son of Jared, the father of Methuselah, and the great-grandfather of Noah) who lived 365 years 
before was taken by the Lord, says about his journey to the seven Heavens. Enoch was allowed to enter the 
seventh Heaven where he saw the Lord face to face. He was told to write 360 books that reveal all the Lord’s 
miracles. The Lord himself told Enoch the secrets of creation up to the flood, which was unknown even to the 
angels. Enoch was then sent back to Earth for 30 days to spread his knowledge, and then had been taken 
back to heaven forever. On behalf of Enoch the text passes the Lord’s message people to follow the highest 
Christian values for justice, mercy, love and respect of every living creature.  

Key words: The Lord, Book of Enoch, Christianity, Heaven, Creation, Slavonic version, secrets.      
                                                                                                                                    

        ВЪВЕДЕНИЕ 
„Книгата на Енох“ е обгърната с толкова тайнственост, че е дала основа на 

десетки други съчинения и легенди. Наситен с мистична красота, този апокриф има 
огромно влияние върху сериозни научни трудове и до наши дни. Вероятно всичко 
това се дължи до голяма степен на факта, че Енох е олицетворение на мечтата на 
човечеството – постигнал е висшето познание, доближил се е до Твореца на всичко 
видимо и невидимо и е спечелил вечния живот. 

Според легендата Енох е син на Иаред, потомък на първия човек Адам от 
седмото му поколение, прадядо на Ной, който единствен е преживял с домочадието 
си Потопа. Старият завет му отделя място (Бит. 5: 21-24), колкото да посочи броя на 
годините му - 365, и да опише живота му в лаконичната и породила безбройни 
интерпретации фраза: „и ходи Енох по Бога и изчезна, понеже Бог го взе“ (Бит. 5: 
24). Важна особеност от неговото битие е, че поради праведността си е бил взет 
жив на Небето при Бога. Подобно на него и пророк Илия е взет жив в огнена 
колесница и отведен в облаците. Според Йоан Богослов /Кн. Откровение, Библия/, 
двамата посветени ще се явят отново на земята непосредствено преди Второто 
Пришествие, за да осъществят останалата част от мисията си.  

ИЗЛОЖЕНИЕ  
Съществуват три версии на Книга на Енох - етиопска, славянска и еврейска. 

Днес не са запазени фрагменти от еврейската версия на Еноховата книга. 
Славянската има допирни точки с етиопската, но е доста по-кратка от нея.  

Етиопската версия се състои от 5 части, с различно време на написване. То 
може да се установи благодарение на запазените кумрански ръкописи, открити през 
50-те години около Мъртво море. В първата й част се говори за избраните да 
преживеят „Страшния Съд”. Във втората става дума за Синовете на Господа, които 
прелъстяват човешките дъщери, като създават поколението на гигантите. В 
третата част се описва движението на небесните светила и законите, на които те 
се подчиняват. В четвъртата част се говори за символичното значение на 
виденията на Енох. Петата част описва историята на еврейския народ, разделена 
на 10 периода и посланията на Ной до бъдните поколения.   

Книгата на Енох е била много добре позната на първите християнски 
мислители, които са я считали за боговдъхновена и канонична. През IV век от н.е. тя 
е обявена за апокрифна и загубва влиянието си върху официалното християнство. 
Единствено етиопската църква продължава да счита учението на Енох за част от 
Канона.  
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В последствие Книгата добива разпространение в земите на Византия и 
България, като към периода на IX и X век е преведена на старобългарски под 
названието “Книгата за светите тайни Енохови” и е отбелязана в Симеоновия 
сборник от 1076 год., където е включена в списъка на забранените и вредни книги.  

Повечето учени считат, че славянската версия на книгата е превод от една или 
повече изгубени гръцки версии, тъй като текстът свидетелства за някои типично 
гръцки традиции, например гръцката традиция, описана в Енох 30, според която 
Адам получава името си от първите букви на гръцките наименования на четирите 
посоки на света. Понастоящем гръцкият оригинал на Книгата на Енох е изгубен, 
запазени са няколко преписа на български език, разпространени в сръбски и руски 
книги. Именно този превод е известен като Славянската версия на Книгата на 
Енох. За тази славянска версия изследователите твърдят, че е основният източник 
за “Тайната книга” на богомилите.  

Славянската версия е позната от своя страна в две редакции – обширна и 
кратка. Първите редактори считат за оригинален по-разширения вариант, който ще 
бъде разгледан по-долу, а други оспорват тази теория и смятат за по-автентична 
кратката версия на апокрифа.  

В “Книгата за светите тайни Енохови” Енох от първо лице разказва за 
онова, което е видял на седемте небеса. Съществена част от творбата заема 
разговорът на Енох с Господ. Два различни начина за номериране на главите и 
стиховете са използвани за Книгата на Енох: по-широко разпространен е методът 
за разделянето на 73 глави. Другият е разделяне на 24 глави. 

В Книгата на Енох се открояват четири части: 

● В първата част (глава 1-12) Енох, който вече е навършил 365 години, е 
взет от два ангела и понесен към седемте небеса, за да премине през тях едно по 
едно. Той установява, че първото небе е мястото, където ангелите управляват 
атмосферните явления. На второто небе се намира затворът за непокорните 
ангели. На третото небе той открива рая и ада, предназначени за човека. 
Четвъртото небе е мястото на движението на слънцето и луната, които са описани 
подробно. На петото небе Енох среща няколко Григории (ангели от обкръжението 
на Сатанаил), които се покайват и ги убеждава да възобновят вярата си в Бога. На 
шестото небе той открива ангелите, които отговарят за управлението на космоса и 
народите. 

● Във втората част (глава 22-37) Енох е вече воден от архангел Гавраил и 
му бива позволено да посети седмото небе, където се среща с Господ лице в лице. 
След това той бива помазан от архангел Михаил и придобива външен вид на ангел.  

Бог изпитва послушанието на своите ангели, като ги кара да се поклонят пред 
Енох. Една група от ангели отказва да стори това. Тази група бива определена като 
ангелите на Сатанаил. Те били лишени от свобода и заключени в затвор и тогава се 
поклонили пред Енох, наричайки го „Божи човек“.  

Господ казва на един от своите ангели да диктува на Енох да напише 360 
книги, в които да се разкрият всички Господни знамения.   

След това самият Господ разкрива на Енох тайните на сътворението на 
видимия и невидимия свят, как е създал всички твари и кога и защо ще дойде 
Всемирният потоп, тайни, които не били известни дори на ангелите. Човека Бог е 
направил по свой образ, давайки му очи, уши и сетива, за да вижда, слуша и 
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възприема. След това Бог е разделил вековете на времена и лета, на месеци, дни и 
часове, като е определил колко да траят, а Енох по негова заповед е записал всичко 
това. И като измервал всичко, създадено от Бог, Енох намерил разлика: така както 
един човек бива по-честит от друг, така е и при дните и летата (т.е. годините). Но 
никой не е по-горен от човека, боящ се от Бога. Такива люде ще бъдат славни през 
вековете. 

След това идва разказ за времената на Адам, когато Бог слязъл на земята, за 
да нагледа тварите, които създал. Повикал ги всичките пред лицето на Адам, за да 
им даде имена. И дал Господ Бог на Адам позволение да владее над всички твари. 
Заради това душите на животните няма да бъдат съдени, а ще бъдат съдени 
човешките души. Онзи, който  върши пакости над животинските души, върши 
беззаконие над своята душа; който пакости на човешка душа, пакости и на своята. 
Убивайки, човек умъртвява своята душа и я обрича на вечна гибел, защото няма 
изцеление за такава душа. А укоряващият и презиращият човешкото лице, укорява и 
презира лицето Божие. 

Накрая Енох бил изпратен обратно на Земята за 30 дни, за да разкаже всичко, 
което е преживял и да научи хората как да служат на Бога.  

● Третата част (глава 38-68) представлява списък от етични инструкции и 
морални съвети на Енох към собствените му синове: основният морален принцип е 
любовта към всички живи същества. Тук се излагат всъщност християнските 
нравствени повели за праведност и умереност в живота, за справедливост, за 
милосърдие към вдовиците и сираците. За необходимостта всеки човек да съхрани 
чисто своето сърце от всяка неправда, за да получи полагащото му се на небето 
наследство и правда. 

В края на тридесетте дни Енох е взет обратно на небето завинаги. 

● Последната част (глава 68-73) е наричана от някои „Възхвала на 
Мелхиседек“. Тя отразява свещеническото онаследяване на Енох. Неговият син 
Матусал бил помолен от хората да стане свещеник, но това било временно. Също 
така временно било и свещеничеството на Нир – внук на Матусал. След това се 
разказва за чудотворното раждане на Мелхиседек и неговото ново свещеничество. 
Мелхиседек е роден от девицата Софонима, съпруга на Нир, братът на Ной. Детето 
излязло от утробата на майка си, след като тя вече била починала, и седнало до 
нейното мъртво тяло, вече като физически развит човек, облечен, говорещ и 
благославящ Господа, и белязан със знака на свещеничеството. Четиридесет дни 
по-късно Мелхиседек е взет от архангел Гавраил в Райската градина и по този начин 
се запазва и от потопа, без да се налага да бъде в Ноевия ковчег. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От името на Енох в текста се предава изискването хората да следват най-

висшите християнски добродетели. Самият текст има нравственопоучителен 
характер, т.е. по жанр той се доближава до творенията на раннохристиянските 
проповедници, като тук обаче в ролята на проповедника влиза не богословът, а едно 
от библейските лица – Енох. Под наслов: От книг Еноха праведнаго преже потопа 
и ныне жив есть, с начало: Слышите чада моя, преже даже вся не быша Господь 
постави века тварнаго и потом створи всю тварь в препис на книга Мерило 
праведное от края на ХІV век, съхраняван в Руската държавна библиотека, фонд 
304.І., № 15 (2026) е преписана Книга на Енох (л. 36-37об.). Тук не се разказва 
цялата история на Енох, но ясно се подчертава това, което е добре известно за него 
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- че е близко да Бог библейско лице, ако не и самият Бог (така предполагат някои 
изследователи, че Бог е Енох). 

Hеговата история е подтик да пожелаем и да постигнем качествени промени на 
своите вътрешни състояния, защото Съзнанието ни тук, на земята, е прекалено 
обвързано с външните неща. Да постигнем своята свобода, да примирим духа и 
плътта и да издигнем човешката си природа до... съвършенството! Поставени в 
една физическа реалност, търсим отговори вътре в себе си, за да открием 
причинността. Желаното от нас самопознание е най-трудната задача, която трябва 
да решим..., а това е издигане до седмото небе. И ако "небесното царство е вътре 
в нас", да станем негови владетели. 

Книгата на Енох има свой път към всеки, който посегне към нея за отговори на 
свои космологични въпроси – и всеки ще намери в нея по нещо за себе си, нещо, 
което тя ще разкрие само на него. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
[1] Andersen, F. I. 2 (Slavonic Apocalypse of Enoch), a new Translation and 

Introduction, 1983. 
[2]  Geller, B. Florentina. Slavonic Apocalypse of Enoch. Виж: https://www.mpiwg-

berlin.mpg.de/Preprints/P410.PDF  
        [3] Иванов, Йордан. Книга на Енох. Виж: Й. Иванов - Книга на Енох 
(старославянски оригинал).doc 

[4] Кирова, Милена. Тайните на Енох. Виж: Милена Кирова - Тайните на 
Енох.doc 

[5]  Morfill, Charles. The Book of the Secrets of Enoch, translated from Slavonic, 
Oxford 1896.  

[6]  Мусакова, Елисавета. Виж:  Елисавета Мусакова - Книга на Енох.pdf 
[7] Петканова, Донка. Стара българска литература. Апокрифи. Виж:  

http://www.promacedonia.org/bg_ap/dp_4.html 
[8]  Попов, Книга Еноха, Москва, 1880.  
[9]  Соколов, М. И. Славянская книга Еноха, Москва, 1899. 
[10] Schmidt, N. The two recension of Slavonic Enoch, in Journal of the American 

Oriental Society (1921).  
[11] Виж: https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Book_of_Enoch 

 
За контакти 
Красимира Илиева Тодорова-Николопулу, спец. Педагогика на обучението по 

български език и англ. език”, II курс, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Филиал- 
Силистра, e-mail: krassim_2005@yahoo.com 

Доц. д-р Тодорка Георгиева, Катедра по филологически науки, Филиал-Силистра на 
Русенския университет “Ангел Кънчев”, е-mail: tgeorgieva@uni-ruse.bg  

 

- 29 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
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„Времето, отделено за проучване, не е загубено време” 
Сан Тцу, ІV в.пр.н.е. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел 

да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху 
реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират 
тенденции в развитието на дадена икономическа система. 

Маркетинг проучването е насочено към информационното осигуряване на 
решаването на специфичен маркетинг проблем. Всяко маркетингово изследване е 
резултат или на някакво противоречие между желано и действително състояние 
(разлика между намерения и изпълнение), или на наличие на неоползотворени нови 
възможности (разлика между действителност и възможност). 

Казусът с учебниците и учебната литература като продукти на 
издателствата по принцип  се отнася към втората група, т.е. съществуват 
неоползотворени нови възможности за предлагането и продажбите на тези 
продукти от различните издателства. 

Маркетинг проучването включва следните основни етапи (фигура 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1. Процес на маркетинг проучване 

 
Издателство „Булвест 2000“ е създадено през 1990 година и се утвърждава 

като едно от най-големите учебникарски издателства в страната ни. През 
последните години осигурява значителен дял от продукцията на учебници и учебни 
помагала по всички учебни дисциплини на образователната система в държавата. 
Издателство работи с едни от най-успешните авторски колективи, с известни 
художници и дизайнери, наложили се през годините в условията на непрекъснато 
разрастваща се конкуренция. „Булвест 2000“ разполага с модерна система за пълна 
предпечатна подготовка и експонация, собствена печатна база и 
висококвалифицирани специалисти. 

 В Силистра издателството няма магазин или дистрибуторски център, 
неговите издания се разпространяват и предлагат чрез различни фирми, 
книжарници и магазини на територията на област Силистра. 

Дефиниране на проблема и целта на проучване

Разработване план на проучването

Събиране на информация

Анализиране на информацията

Представяне на крайните резулултати
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ИЗЛОЖЕНИЕ 
При конкретната разработка изследователския проблем дефинираме по следния 

начин: "Откриването на дистрибуторски център и магазин в град Силистра ще 
създаде ли достатъчно печалби за  издателство Булвест 2000 и на тази основа да се 
определят ползите в сравнение с други възможни инвестиции, които издателството 
може да направи".  

За решаване на проблема ще търсим  отговор на следните въпроси: 
 сред кои групи (възрастови, социални, професионални) се реализира 
продукцията на издателството? 

 с какви характеристики се отличават избраните групи потребители? 
 с какво бихме могли да  привлечем потребителите на продуктите? 
 кои са другите фактори, които ще влияят върху процеса на вземане на 
решение за покупка на учебници и помагала от определеното издателство 
(съдържание, илюстрации, цена, и др.) и каква е тяхната относителна 
важност? 

Обект на маркетинговото изследване е пазарът на издателство Булвест 2000 
в град Силистра като областен център. Изследване на възможностите на ползите от 
инвестирането в разкриването на магазин или на дистрибуторски център на 
издателството в града. 

Предмет на изследването  е тази страна на обекта, която касае 
потребителските предпочитания, нагласи и навици спрямо учебниците и помагалата, 
предлагани от издателство Булвест 2000.  

Констатации: В област Силистра продуктите на различни издателства не са 
концентрирани в обособени книжарници, офиси или магазини. Има обособен офис 
единствено на издателство „Просвета“.  

Цели на изследването: 
1. Да се проучат възможностите за разкриване на магазин, предлагащ 
продуктите на издателство Булвест 2000 в град Силистра. 
2. Да се конкретизира местоположението на новия магазин или 
дистрибуторски център, ако има благоприятни условия за разширяване на 
пазарното присъствие. 

Задачи за  реализиране на  целите: 
1. Провеждане на наблюдения, анкети и интервюта. 
2. Обобщаване и анализиране на резултатите от проведените наблюдения, анкети и 
интервюта . Формулиране на изводи. Потвърждаване или отхвърляне на хипотезата. 

Издигаме следната хипотеза: ако в региона на град Силистра има 
потребителски предпочитания и нагласи към продуктите на издателство Булвест 2000, 
то разширяване на пазарното присъствие в региона на град Силистра би допринесло 
на издателството печалби и би оправдало инвестирането.  

За успешно реализиране на целите ще използваме един от моделите на 
Филип Котлър за маркетингово проучване, т.е. „снимка“ на конкретната пазарна 
среда, на параметрите на потребителското поведение, на действията на 
конкурентите. Планът на проучването конструираме по следният начин (таблица 1): 

Източници на данни: Вторични данни; първични данни 
Проучвателни подходи Наблюдение; фокус-групи; емпирично проучване 
Проучвателни средства Анкета, интервюта 
План на извадката Размер на извадката  
Методи за контакт Телефонно интервю; лично интервюиране, e-mail адреси, 

facebook мрежа 
Таблица 1. План на маркетинг проучване 
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Вторичната информация обобщихме от: данните, с които издателството 
разполага;  от каталози и публикувана интернет информация за съществуващите 
фирми, магазини и центрове на територията на град Силистра, които извършват 
дейности, свързани с разпространението и продажбите на продукти на 
издателство Булвест 2000. 

Първичната информация събрахме чрез провеждане на интервюта, анкети и 
лични посещения на обектите на територията на Силистра, извършващи 
дейности по продажби на продукти на издателството, което е предмет на 
разглеждане. 

За набиране на първична информация използваме следните методи: 
наблюдение, качествени методи (фокус-групи), емпирични проучвания. 

Изследователският екип (състоящ се от двама човека) на издателство 
Булвест 2000 посети магазини и дистрибуторски центрове на фирми-конкуренти 
в град Силистра и получи информация за качеството на обслужване в отделните 
обекти, научи какви са предпочитаните учебници и учебни помагала, събра 
полезни идеи за това как клиентите избират стоките, които купуват и др. 
Членовете на екипа влязоха и в ролята на клиенти на фирмите-конкуренти. 

Бяха проведени т.н. полеви наблюдения- в естествени условия като 
наблюденията се провеждаха скрито. Пряко се наблюдаваха различни елементи 
от общуването с потребителите и методите на продажбата на учебната 
литература. Проведоха се наблюдения във всички конкуриращи магазини и 
обекти. 

Като качествен метод бе използван Фокус-група за събиране на данни, в 
които групи бяха представителни на определена социална група – учители, за 
регион Силистра. Бе сформирана Фокус-група от преподаватели в ПМГ „Св. 
Климент Охридски“, с която бе проводен разговор. 

Информационното общество, в което живеем, дава възможност за 
анкетиране чрез e-mail и анкетиране в web среда. Анкета бе проведена и чрез 
електронните пощи на група потребители и чрез социалната мрежа Facebook на 
работещи в сферата на образованието. 

На таблица 2 са показани най-често използваните форми на закрити и открити 
въпроси, разработени въз основа на издателство Булвест 2000. 
 

Наименование Описание Примери 
Дихотомичен въпрос Въпрос с два възможни отговора Професията Ви свързана ли е с 

образованието? 
ДА                                        НЕ 

Скала на Лайкърт Въпрос с предложение да се 
посочи степента на съгласие или 
несъгласие с направено 
твърдение 

За Вас учебниците на издателство Булвест 
2000 са синоним на качество: 
- напълно съм съгласен 
- съгласен съм 
- не мога да преценя 
- не съм съгласен 
- решително не съм съгласен 

Семантичен 
диференциал 

Скала от свързани биполярни 
понятия, в която анкетираният 
избира точка, съответстваща на 
мнението му 

Учебниците на  издателство Булвест 2000 са:  
качествени...............некачествени 
много скъпи...........не много скъпи 

Скала за значимост Скала с ранжиране на дадена 
характеристика по степен на 
важност 

Близостта на магазина на издателство Булвест 
2000  до офиса/дома за мен е: 
- изключително важно 
- много важно 
- достатъчно важно 
- не много важно 
- съвсем неважно 

Рейтингова скала Скала с ранжиране на даден В магазините на издателство  Булвест 2000  
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признак от “неудовлетворително” 
до “отлично” 

обслужването на клиентите е: 
- отлично 
- много добро 
- добро 
- сносно 
- неудовлетворително 

Скала на намерение за 
купуване 

Скала, описваща намерението 
на анкетирания да купува 

Ако в непосредствена близост до моят офис 
има магазин на  издателство Булвест 2000,  аз: 
- положително ще набавям учебници  оттам 
- вероятно ще купувам 
- не съм сигурен 
- вероятно няма да купувам 
- категорично няма да купувам 

Таблица 2. А. Закрити въпроси 
 

Наименование Описание Пример 
Изцяло неструктуриран 
въпрос 

Въпрос, на който анкетираният 
може да отговори практически по 
безкрайно много начини 

Какво е мнението Ви за  издателство Булвест 
2000? 

Словесна асоциация На анкетирания казват по една 
дума и го молят да назове в 
отговор първото нещо, което му 
идва наум 

Каква е първата дума, която Ви идва наум 
когато чуете следното? 
Булвест 2000...... Максимов, 
Христакудис................. 

Довършване на 
изречения 

На анкетирания дават 
незавършени изречения и го молят 
да ги довърши 

Когато купувам  учебници и учебни пособия, 
за мен най-важното е .............. 

Довършване на разказ На анкетирания се предлага 
незавършен разказ и той трябва да 
го довърши 

“В нашето училище учениците изучават 
физика по учебниците на издателство 
Булвест 2000. Те са много добре 
илюстрирани и...” Довършете историята. 

Таблица 2. Б. Открити въпроси 
 
С учители от област Силистра, бе проведено проучване относно 

продуктите на издателството Булвест 2000.  
Първите два въпроса от анкетната карта имат встъпителен характер и 

набраната от тях информация за задача да послужи и при други маркетинг 
изследвания.  

Въпроси №3 и №4 са пряко свързани с дефинирания проблем.  
Отговорите на Въпрос №5 пък ни дават информация доколко учителите имат 

право сами да правят избора си за определено издателство или има влияние от 
страна на експертите в регионалните инспекторати.  

Маркетинговият екип на издателство Булвест 2000 можа да проучи колко 
хора знаят за това издателство, колко от тях са закупили продукти на 
издателството, колко хора го предпочитат пред други издателства, доволни ли 
са от закупените продукти и т.н. 

 Магазини, центрове и фирми в област Силистра, предлагащи продукция на 
различни издателства, включително и на Булвест 2000, са: Везни 55; Издателство 
Просвета; Сигма 55 ООД; Ай-джи-ес-Лидия Сапунджиева; Offise 1 superstore.  

Проведени са: разговори с 12 учители от Силистра, анкета с 24 учители от 
област Силистра, кореспонденция чрез e-mail адреси  с 10 човека, контакт чрез 
Facebook мрежата – 17 човека. 

Обработените резултати от анкетните карти дават представа кои са 
предпочитаните от потребителите издателства. В тази класация продуктите 
на издателство Булвест 2000  не заемат челното място. 
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Резултати от анкетата 
1. По учебниците на кое издателство  работите? 11 учители работят с учебна 

литература от издателство Булвест 2000, 10 – по издателство Просвета, 3 – по издателство 
Анубис. 

2. Защо избрахте това издателство?  Учителите посочват, че не могат сами да 
изберат, а има въздействие от някои експерти от Регионалния инспекторат на МОН. 

3. Смятате ли, че учебното съдържание в учебниците и помагалата на 
издателство Булвест 2000 е на разбираемо за учениците ниво? 11 учители отговарят с „да“, 
8- се колебаят, 5 – не могат да преценят. 

4. Каква друга литература и учебни помагала ползвате от издателство Булвест 
2000? Повечето от учителите не познават всички продукти на издателството, свързани с учебния 
процес. 

5. Как експертите от Регионалния инспекторат на МОН в Силистра съдействат за 
вашия избор на учебник и учебни помагала? Учителите имат право да избират, но не винаги 
могат да избират самостоятелно на кое издателство да ползват продуктите.  

При разговор с учителите се установи следното: Учителите по учебните предмети: 
Физика и астрономия, Човекът и природата ползват всички продукти на издателство Булвест 
2000. Останалите учители, участващи в разговора, споделиха, че ползват само някои от 
учебниците на издателството. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резултатите от проучването за издателство Булвест 2000, показват, че: 
1. За момента на пазара в град Силистра предлагането значително превишава 

търсенето. Търсенето е слабо в резултат на относително високия процент 
безработица, сравнително ниското равнище на доходи на населението в района на 
град Силистра, демографска криза и намален брой на учениците. 

2. Търсенето на учебна литература показва изразени сезонни колебания с пик в 
края на месец август и началото на месец септември, когато учащите се подготвят 
за новата учебна година, и период на застой по време на лятната ваканция. 

3. В региона има и други фирми, които са дистрибутори на учебници и учебни 
помагала, които предлагат продуктите на почти същите цени, на кавито ги предлага 
и издателство Булвест 2000, т.е. не може да се разчита на ценова конкуренция. В 
Силистра има офис на издателство „Просвета“, които предлагат учебници и на по-
ниски цени. 

4. В града има един голям магазин Везни-55, който предлага учебна литература 
от различни издателство, който е изградил много добри канали за реализация и е 
разположил своите обекти на стратегически места в града. 

Извод: Не е препоръчително разширяване на пазарното присъствие в 
региона на град Силистра, тъй като рисковете за бизнеса са повече отколкото 
възможностите, които се предлагат. За издателство Булвест 2000 би било по-
целесъобразно да се насочи към друг район на страната. 
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Приложим модел за анализ и развитие на интеркултурната 
компетентност на учителя в мултикултурната класна стая  
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This paper aims to present Darla Deardorff’s spiral model of intercultural competence and 
discusses its applicability to develop this kind of competence for teachers in multicultural classrooms. Based 
on that, it further presents its practical application in the development and implementation of training modules 
to achieve different degrees of competence, which harmonizes with the assumption that a teacher can never 
be fully competent in dynamic multicultural environment. 

Key words: intercultural competence, multicultural classroom, pedogogical reflection. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящата разработка има за цел да предложи подходящ модел за анализ и 

развитие на интеркултурна компетентност за учителите в мултикултурната класна 
стая и представя опорните точки на избора.  

Търси се такава концепция, която да отговаря на професионалните 
характеристики на преподавателите и същевременно да предлага рамка за 
продължаващо обучение при изграждане на интеркултурно компетентно поведение.  

Освен дескриптивно описание, моделът е добре да използва ясна 
математическа диаграма, изградена въз основа на принципите на “Теорията на 
моделите” на Тарски (цитиран в Balboni, Caon, 2014).  

Въз основа на диалектическия подход към интеркултурната комуникация, 
разработката се спира на спираловидния процесен модел на интеркултурна 
компетентност на Дарла Диърдорф (Deardorff, 2006) и го анализира както от гледна 
точка на  “Теорията на моделите” на полския философ Албер Тарски (цитиран в 
Balboni, Caon, 2014), така и от гледна точка на практическото му приложение в 
хармония с  предположението, че учителят никога не може да бъде напълно 
компетентен в класна стая, изпълнена с междукултурни различия и променящи се 
култури.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Очевиден е фактът, че настоящите динамични демографски процеси променят 

състава на училищните класове и увеличават броя на учениците, чийто майчин език 
е различен от български. Все повече класни стаи стават мултикултурни, при това в 
някои от тях значително нараства и процентът на децата-билингви. Подобни 
промени поставят въпроса дали преподавателите от различните образователни 
степени имат подходящите културни познания и поведение, чрез които да 
подпомагат усвояването на учебния материал от децата с майчин език различен от 
български и да насърчат тяхната интеграция. Важно е да се отговори какви 
компетенции трябва да развиват учителите, така че да е възможно при 
интерперсонална комуникация те да могат да декодират културно-специфичното 
поведение на учениците си, да го разберат на фона на сравнението със собствените 
културни ценности и да реагират етнорелативно. Процесният модел на Диърдорф 
(Deardorff, 2006), представен във вид на спирала в изданието “Theses based on the 
models of intercultural competence, Intercultural competence – the Key competence in 
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21st century?” на Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo (2008)дава подходящ 
отговор.      

 
1. Теоретични аспекти  
Още в самото начало трябва да се изясни, че към понятието “култура” 

разработката използва диалектическия подход, предлаган от Мартин и Накаяма 
(Martin, Nakayama, 2010).  

Авторите Мартин и Накаяма (Martin/Nakayama, 2010) посочват няколко 
предимства на този метод, а именно: 

 1) Диалектическият подход подчертава процеса и тъй както културата е 
непрекъснато променяща се, така и теоретично разработените и практически 
идентифицирани модели на адаптация и комуникация са динамични и непрекъснато 
променящи се. Ето защо е необходимо да се вземе пред вид факта, че 
интеркултурните комуникационни изследвания предоставят само статична и 
моментна картина на взаимодействието между културните групи  (Martin/Nakayama, 
2010:72). 

2) Диалектическата гледна точка подчертава релационния аспект на 
интеркултурните комуникационни проучвания, а именно връзката между различните 
аспекти на общуването и важността те да бъдат изследвани холистично, а не 
поотделно. Ключовият въпрос е: “Можем ли да разберем културата, без да 
разбираме комуникацията и обратно?“ (Martin/Nakayama, 2010). Например, можем ли 
да разберем как различните култури в мултикултурната класна стая комуникират и 
реагират на комуникационните послания, без да изследваме техните ценности и 
вярвания, тяхното отношение към властта,  ролите в семейството и справяне с 
несигурността.  

3) Трета характеристика на диалектическата перспектива е едновременното 
обсъждане на противоречиви идеи и е в пряка връзка с противоречивия характер на 
интеркултурното общуване като обхваща много различни видове крос-културни 
познания (Martin/Nakayama, 2010). 

Този основен подход ни дава възможност да разглеждаме взаимодействията 
между етническите групи в класната стая като общуване между различни културни 
групи и да търсим споделената между тях област, където се случва ефективната 
комуникация, т.е. интеркултурната комуникация (Рот, Ю., Ю. Попова, 2010). В полето 
на това споделено общуване трябва да бъдат реализирани педагогическите и 
образователни задачи на преподавателя. Диалектическият подход обаче не 
изключва възникването на конфликтни ситуации въз основа на междукултурни 
сблъсъци в мултикултурната класна стая, към които учителят трябва да подходи 
компетентно като отчита културно-специфичното поведение на своите ученици.     

Приетата гледна точка поставя въпроса какъв комплекс от способности и 
умения са необходими на преподавателите, за да могат те да изработят свои 
стратегии за преодоляване на бариерите пред интеркултурната комуникация 
(стереотипи, предразсъдъци и дискриминационно отношение), справяне с 
конфликтни ситуации и постигане на набелязаните педагогически задачи. Този 
комплекс от способности се дефинира и анализира от дисциплината Интеркултурна 
комуникация като интеркултурна компетентност.  

Учените-интеркултуралисти използват широко термина “интеркултурна 
компетентност”, дават различни дефиниции и представят различни нейни модели  в 
зависимост от полето на изследователския си интерес. В своя сборник  “Intercultural 
(Communication) Competence, Script and Study Materials” (Praxmarer, 2010) Петер 
Праксмарер представя над 10 модела на интеркултурна компетентност, 
класифицирани в две основни групи. Структурно-ориентираните модели представят 
интеркултурната компетентност като статичен процес с изброяване на отделните 
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съставящи компоненти, докато при процесно-ориентираните основен фокус е 
процесът на изграждане на такава. Тъй като разработката възприема 
диалектическия подход към интеркултурната комуникация с фокус върху процеса, тя 
не дискутира статичните модели.   

Що се отнася до процесните, то повечето от тях обаче се обединяват върху 
“двете страни” на междукултурния опит, а именно, че развитието на компетентност в 
друга култура и владеене на езика на другата култура дават мощни отражения в 
начина, по който се гледа на собствената култура и на личностната идентичност, 
например моделът на Байръм (Byram, 2002). Те подчертават, че лингвистичните 
компетентности играят особено важна роля при междукултурните срещи, тъй като 
езикът е точно тази система от символи, чрез която членовете на културната група 
могат да комуникират своите вярвания и ценностни представи в самата група и с 
представители на други културни групи. Когато обаче чуждоезиковите познания са 
силно ограничени или липсват, то комуникацията е силно затруднена или изобщо не 
може да се осъществи.  

Очевидно обаче към учителите не е възможно да се поставят изисквания за 
развитие на лингвистични компетентности, отговарящи на езиците на учениците от 
различните културни групи, представени в класната стая, например ромски, турски 
или техни диалекти, както и напоследък арабски. Това ограничение трябва да 
намери отражение и в концепцията, която се прилага за развитие на тяхната 
интеркултурна компетентност.   

Ето защо, основавайки се на диалектичния подход към интеркултурната 
комуникация, настоящата разработка предлага процесния модел на Дарла 
Диърдорф (Deardorff, 2006) въз основа на неговата приложимост в реалната 
педагогическа практика и издържаност от гледна точка на  “Теорията на моделите” 
на полския философ Албер Тарски (цитиран в Balboni, Caon, 2014).  

 
3. Анализ на спираловидния процесен модел на Дарла Диърдорф  
Избраният процесно-ориентиран модел показва "придобиването на 

интеркултурна компетентност като непрекъснат, динамичен процес" (Deardorff, 
2006). Диаграмата  във форма на спирала, където интеркултурната компетентност 
се движи през различни измерения е публикувана в горе-цитираното издание на 
Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo (2008). Според авторката Дарла 
Диърдорф :   

“Интеркултурната компетентност е способността да се действа 
ефективно и по подходящ начин в междукултурни ситуации въз основа на 
специфични нагласи, интеркултурни знания, умения и размисъл.” (Deardorff, 2006).  

 
Да анализираме модела в унисон изискванията, залегнали в  “Теорията на 

моделите” на полския философ Албер Тарски (цитиран в Balboni, Caon, 2014).  
 Универсалност - Той включва всички възможни проявления на описвания 

феномен, не е културно-специфичен, използва универсални категории, независещи 
от моментните комуникационни ситуации, което го прави приложим при описание на 
компетентността при различни култури, ситуации и по всяко време.  

 Комплексност - По структура моделът е комплексен, тъй като описва сложен 
конструкт като интеркултурната компетентност, но отговаря на изискването “броят на 
блоковете да не е повече от седем, а връзките между тях в диаграмата да са 
логически и да не затрудняват проследяването на процеса” (цитиран в Balboni, Caon, 
2014). Той се състои от четири блока-компоненти, дефинирани като иерархични нива 
и отправни точки за определяне на други под-нива (базови понятия). Първият 
комплексен иерархичен компонент - отправна точка за развитие на интеркултурната 
компетентност - е нагласата, която се дефинира чрез други две поднива:  уважение/ 
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респект към другите култури и толериране на несигурността. Вторият са 
интеркултурните знания и умения. Според Диърдоф (Deardorff, 2006) те могат 
допълнително да се конкретизират като: познания за културата, комуникационни 
умения и умения за управление на конфликти, а последните също могат да станат 
иерархични нива при последващо изследване на понятията. Третият компонент, 
дефиниран като вътрешна промяна – рефлексия върху културите, е очевидно 
комплексен като съдържание и високойерархичен. Диърдорф  допълнително го 
конкретизира чрез поднивата етнорелативистка перспектива и емпатия. 
Авторката посочва, че всяко едно от тези комплексни понятия може допълнително 
да се анализира като иерархична структура, например: “емпатията може да се 
определи като разбиране и отговаряне на другите по подходящ начин, който 
отговаря на техните нужди” (Deardorff, 2006) . Четвъртият компонент е външен 
резултат – конструктивно взаимодействие , конкретизиран чрез “не накърняване 
на културни ценности” и постигане на интеркултурно общуване.   

 Спираловидният модел има още една важна характеристика, която го прави 
приложим за изследване на съставните елементи на интеркултурната 
компетентност.  Това е начинът на описание на декларативните правила (опорните 
точки на модела) и процедурите (взаимодействието между опорните точки, което 
произвежда съответен резултат). Например, разгледаният по-горе компонент 
вътрешна промяна – рефлексия върху културите е деклариран като част от 
цялата структура, а развитието му води до външен резултат - промяна на 
поведението, т.е. междукултурно ефективно и подходящо поведение, което оформя 
ново ниво на интеркултурната компетентност.  

 Съчетаването на декларативните правила и процедури представя 
концепцията като възходящо спираловидно развитие на интеркултурната 
компетентност. Първо, като вътрешен резултат за индивида - участник в 
комуникационния процес, който чрез прилагане на интеркултурна рефлексия може 
да обогати компетентността си.  И второ, като външен резултат от общуването, 
изразяващо се в конструктивен диалог, решаване на проблемни ситуации и 
постигане целите на комуникационното събитие (Deardorff, 2006).  

Може да се твърди, че независимо от сложността и комплексността на 
моделираните концепти, представената спираловидна структура е опростена, 
блоковете са само четири, връзките между тях са логически и не затрудняват 
проследяването на процеса. Същевременно моделът е дълбочинен и позволява 
допълнително под-йерархично дискутиране на понятията до достигане на базови 
дефиниции според изследваната научна област 

Да разгледаме защо моделът е приложим за развитие на интеркултурната 
компетентност при учители. 

На първо място, защото не акцентира върху познанието на езика за достигане 
на компетентно поведение. Така той отговоря на реалността в мултикултурната 
класна стая, където не е възможно преподавателите да  развият лингвистичните си 
компетенции според представените езици в нея.  

На второ място, прочитът на модела от гледна точка на “Теория на моделите” 
дава отговор на въпроса как на практика може да се работи за подобряване на 
интеркултурната компетентност и придобиване на подходящо поведение при 
интеркултурна и интерперсонална комуникация в мултикултурна среда. 
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Фигура 1: Спираловиден модел на интеркултурна компетентност “Theses based on 

the models of intercultural competence, Intercultural competence – the Key competence in 21st 
century?” на Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo (2008) 

.  
Едната страна на отговора е чрез прилагането на рефлексия, изразена в 

модела като вътрешна промяна – рефлексия върху културите, чрез която на 
вътрешно-личностно ниво индивидът сам наблюдава и анализира комуникационното 
си поведение и търси развитието на своята компетентност. Точно това умение на 
педагогическата общност, познато като “педагогическа рефлексия”  е част от 
професионалната характеристика на учителите, обект на проучване, анализ и 
развитие. В своя дисертационен труд  на тема  „Моделиране на умението за 
педагогическа  рефлексия  като детерминанта за  устойчивото професионално 
развитие на учителя”, Железова– Миндизова  анализира и доказва важността на 
“рефлексията като процес, при който чрез самонаблюдение, самооценка и 
самонадграждане, професионалната личност е способна да се дистанцира от своя 
образ и на принципа на „двойното огледало” да се самоопредели, самопознае и  
саморазвие. При рефлексията се наблюдава активен процес на свързване на стари 
с нови знания за професионалната личност и мултиплициране на този спираловиден 
процес през целия професионален живот“ (Железова – Миндизова,  2013). 

Втората страна на отговора касае придобиването на подходящо 
интеркултурно поведение, а именно чрез преминаване през поетапни обучения, 
изразени в модела като описание на декларативните правила и процедури. 
Например, при планиране на модулни обучения декларативното описание на 
компонентите може да насочи към дефиниране на целите на развитие на 
интеркултурната компетентност за отделните модули, а процедурните правила 
определят последователността на етапите на модулния обучителен процес. Освен 
това спираловидната иерархична структура на модела дава възможност и за анализ 
и оценка на входно и изходно ниво на компетентност на учителите след участие в 
конкретен тренинг. Отделните подходи при организирането на подобни обучения за 
изграждане на интеркултурно поведение са представени в разработката  
“Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното 
поколение” (Попова, Харакчийска, 2014).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Може да се направи извода, че използването на спираловидния модел на 

Дарла Диърдорф е подходящ за планиране, провеждане и оценка на обучения за 
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развитие на интеркултурна компетентност с фокус върху педагогическата 
рефлексия. Подобен подход води до развитие и надграждане на професионалните 
умения на учителите за преодоляване на бариерите пред интеркултурната 
комуникация (стереотипи, предразсъдъци и дискриминационно отношение) и за 
постигане на образователните задачи в мултикултурната класна стая.  
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Проблемът за стратегическото планиране  

Автор: Бетина Ковачева 
Научен ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова 

 
Summary: trategic management is the formulation and development of an effective strategy using 

certain methods and activities to realize strategic objectives 
стратегическият мениджмънт е формулирането и разработването на ефективна стратегия, с 
помощта на определени методи и дейности, за да се реализират стратегическите цели 

Key words: planning, strategy, goals, organization, management 
 

 
„Утрешният ден винаги идва. Той винаги е различен.  

И даже най-мощната фирма се оказва с неприятности,  
ако не е работила върху бъдещето си.  

Да си сюрпризиран от това, което се случва, е риск,  
който дори и най-богатата фирма не може да си позволи“                     

 Питър Дракър 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Повечето стратегии са изградени върху определени вярвания относно 

бъдещето. За съжаление, бъдещето е силно непредсказуемо. Това е основното 
противоречие, с което се сблъсква всяка организация, когато изгражда своята 
стратегия, обаче, ролята на стратегиите в модерните организации нараства все 
повече. Грешната стратегия е причина за провала на над 50% от организациите, а 
не толкова лошата икономическа ситуация. Разпитвайки мениджърите на 
организацията е възможно да се чуе мнение, че създаването на стратегия изисква 
много труд и следователно това е скъп процес, за който просто няма време и 
ресурси, тъй като има ежедневни проблеми, които трябва да се разрешават.  

От друга страна, има други организации, които отделят време за създаването 
на формални стратегии и умишлено разработват планове, без да пестят ресурси за 
тяхното изпълнение. Подходите са твърде различни, такъв е и успехът - при 
организациите, които имат формална стратегия и онези, които нямат. Има и 
ситуации, когато организациите нямат формална стратегия, обаче те имат ясно 
виждане относно бъдещето на своето развитие. Може да се каже със сигурност, че 
разработването на стратегия дава на организацията чувството на по-голяма 
сигурност относно бъдещето. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Планирането се счита за една от най-сложните видове човешки дейности 

главно поради необходимостта да се оперира с абстрактна информация и събития, 
които още не са се случили, но за да постигне организацията тези резултати, е 
необходимо тези събития да се случат. 

Една организация работи успешно, ако нейният мениджмънт е способен да 
предвиди бъдещите събития. Планирането е проектиране на желаното бъдеще и 
ефективни начини за неговото постигане. Фактически, планирането е избор, 
следователно планирането е приемливо и възможно само когато се появят 
алтернативни опции за действие. Позовавайки се на планирането като функция, 
отличават се четири основни цели:  

 превенция на неблагоприятния ефект от несигурността и промяната;  
 акцентиране върху основните цели;  
 осигуряване на икономическото функциониране на системата;  
 създаване на възможности за контрол и неговото рационализиране. 
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Планирането фокусира върху конкретизирането и организацията на очакваните 
дейности. В резултат на планирането могат да се вземат обмислени и рационални 
решения, и обратно – импровизирането по тези въпроси води до необмислени 
решения. 

Стратегическото планиране е вид дългосрочно планиране. То представлява 
процес на определяне фирмените цели и балансирането им с ресурсите за тяхното 
постигане. 

Понякога стратегическото и дългосрочното планиране неправилно се 
отъждествяват (фиг. 1). Между тях има съществена разлика, която се състои в това, 
че докато дългосрочното планиране изхожда от съществуващия потенциал на 
фирмата, то стратегическото планиране е ориентирано към създаване на нови 
възможности или съществени изменения в потенциала на фирмата. Дългосрочното 
планиране обикновено има екстраполативен характер, докато стратегическото 
планиране се основава на анализа на вътрешните и външните фактори, особено 
конкурентните фактори,  като се акцентира върху опасностите и се търсят нови 
възможности за развитие. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКО ОПЕРАТИВНО 

Дългосрочно Непосредствено или краткосрочно 
Абстрактно и широкообхватно   Дефинитивно, определено, конкретно 

Идентифициране на важните проблеми и възможности Действия 

Търсене на нови подходи Рутинно 
Привличани и разпределение на ресурси Използване на съществуващите ресурси 
Ефективност – правим ли правилните неща Ефикасност – правим ли нещата правилно 

“Птичи поглед” “Поглед на червей” 
Много дълъг период между действието и резултата Бърза обратна връзка за ефективността на 

действията 
 

Фиг. 1 Сравнение между стратегическо и оперативно планиране 
 

Цели на стратегическото планиране: Уточняват какво, колко и кога  трябва да 
се направи, за да реализира организацията своята  визия и мисия.  

Дърво на целите (фиг. 2): 
 Декомпозиране (разлагане) на главната стратегическа цел на основни цели, 
подцели и задачи, с оглед нейната реализация; 
 Броят на нивата на декомпозиция зависи от сложността на главната цел; 
 Декомпозицията на целите става отгоре - надолу, но се изпълнява отдолу – 
нагоре. 

Стратегическото планиране започва на широко концептуално ниво и 
постепенно се стеснява и конкретизира при придвижването си към очертаването на 
действията (фиг. 3). 

Думата „стратегия” произтича от гръцката дума strategos, което означава „общо 
изкуство”. Терминът стратегия исторически се свързва с военните операции. В 
речника е обяснен като „военна наука и изкуство за генерално планиране и 
поведение на големи по мащаб военни операции”. Военните теоретици фактически 
дискутират и описват стратегията като средство, с помощта на което една от 
страните може да победи своя враг, дори с по-големи и по-силни войски, ако е 
възможно преместването на разположението на битката на по-изгодна територия за 
тази страна. 
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Фиг.  2   Дърво на целите 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3 
 
 

 
Вярвания и ценности  

В КАКВО ВЯРВАМЕ?  

Визия  КАКВО ИСКАМЕ?  
Оценка КЪДЕ СМЕ СЕГА?  
Планиране КАКВИ ПРОМЕНИ ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ?  
Въвеждане, прилагане  КАК ЩЕ СЕ ДВИЖИМ В НОВА ПОСОКА?  
Оценка КАК ЩЕ ОЦЕНИМ ПРОМЕНИТЕ,  КОИТО ПРАВИМ?  

 
Фиг. 4. Обобщен модел на планиране 

Главна 
стратегическа цел

Основна цел  1

Подцел

Задача

Задача

Дейност

Дейност

Подцел

Основна цел  2 Основна цел  3

Визия

Мисия и роля

Стратегически цели

Стратегически теми

Стратегически задачи

Приоритетни действия

Прилагане/изпълнение
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За успешното опериране на една организация е критично да се приеме и 
разбере, че стратегията на организацията като система не е същото, както 
стратегиите за продуктите. Например, една организация, в този момент може да има 
много добър разнообразен обхват от продукти/услуги, но в същото време може да 
няма никакво виждане за бъдещето на организацията, като система. Обикновено, 
такъв отношение от мениджмънта на организацията към стратегията води до 
влошаване на резултатите от работата на организацията за дълъг период от време, 
поради лошата координация на дейностите и неизбежната несигурност, която се 
прехвърля от външната среда на организацията към вътрешната среда, 
причинявайки ситуации на повишен стрес в дейностите на организацията и 
снижаване на тяхната ефективност.  

Изпълнението на стратегията може да се разгледа от трите аспекта: Първо, 
формулиране на стратегията – разработване на стратегия, второ – изпълнение на 
стратегията, т.е. практическото приложение на стратегията и накрая – контрол на 
стратегията – или на самата стратегия, или промяна на начина на изпълнение, за да 
се гарантира желания ефект.  

От тези аспекти следва, че стратегическият мениджмънт е формулирането и 
разработването на ефективна стратегия, с помощта на определени методи и 
дейности, за да се адаптира към вътрешната и външна среда на организацията и да 
се реализират стратегическите цели. Следователно, може да се каже, че 
стратегическият мениджмънт е обхват от последователни стъпки, в рамките на които 
мениджърите на предприятието трябва да извършат следните задачи: 

 Да анализират възможностите и заплахите, или ограниченията, които може да 
съществуват извън предприятието;  

 Да анализират силните и слаби страни във вътрешната среда на предприятието;  
 Да определят мисията и да разработят целите на организацията;  
 Да формулират стратегията, която да подхожда на силните и слаби страни на 
предприятието и възможностите и заплахите от външната среда;  

 Да изпълнят стратегията; 
 Да се ангажират с мерките за стратегическия контрол, за да се гарантира 
изпълнението на организационните цели. 
Процесът на стратегическо планиране може да се представи чрез 

следните етапи: 
 определяне на мисията и целите 
 стратегически анализ  

 анализ на международната и макро средата 
 анализ на отрасъла (бизнес) 
 анализ на микро средата  
 анализ на вътрешната среда  
 SWOT анализ  

 разработване на стратегически план 
 комплекс от мероприятия по внедряване на стратегическия план  
 контрол и оценка на стратегията. 

Стратегически мениджмънт не е възможен, без стратегическо планиране, което 
е една от компонентните части на стратегическия мениджмънт. Стратегическото 
планиране е установяване на жизнеспособни връзки между дългосрочните цели, 
ресурси и условия на средата на дадена организация, използвайки определени 
методи и дейности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проблемът за планиране и управление на фирмените стратегии все по-често 

доминира в разговорите в корпоративните заседателни зали. В последните години 
сме свидетели на широко мащабни промени в структурата на множество индустрии. 
Тези промени показват, че мениджърите, които някога са вземали решения в 
условията на благоприятна външна среда, сега се налага да вземат решения в 
условията на нестабилна или дори враждебна (агресивна) среда. 

От години фирмите се мъчат да разработват с помощта на стратегическото 
планиране такива стратегии, които да им позволят заемането на здрави конкурентни 
позиции със специфични конкурентни предимства. 

Въз основа на натрупания опит в областта на стратегическото управление вече 
се определят специфичните стратегически фактори за успех, които са различни за 
отделните фирми и зависят от тяхната дейност, местоположение, технология, 
пазари и възможности. Независимо от това могат да се посочат някои основни 
фактори за успех, а именно: 

 всички особености на изделията или услугите, които се ценят особено високо от 
потребителите (дизайн, начин на употреба на продукта, техническа новост и др.); 

 функционални възможности на фирмата като изследователска и развойна 
дейност, развита пласментна мрежа, добри връзки с доставчиците на суровинни 
и материали; 

 иноваторски способности на фирмата - те се определят от готовността да се 
предлагат на пазара нови продукти и услуги; 

 вътрешно организационни възможности - те са свързани пряко със стила на 
управление във фирмата, квалификационната подгоотовка на сътрудниците и 
мениджърските качества на ръководителите. От особена важност е и типът на 
организационната структура на фирмата. Вътрешните фирмени възможности се 
определят до голяма степен от създадената система за мотивация на 
сътрудниците. 
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Кирило-Методиевата традиция 
в християнската писмена култура 

 
автор: Кристина Георгиева 

научен ръководител: гл.ас. д-р Галина Лечева 
 

La tradition de Kiril et Metodi dans la culture chrétienne écrite 
Le grand apport historique à Konstantin Philosophe et Metodi est dans l’idée le slave écrite culture 

serrait développé d’universal champ- et comme une messe, et comme vision du monde, et comme 
education et comme législation de l’Etat d’une manière éthique. Cela la jeune écriture des slaves sera sauvé 
de dangereux de transformer à une variante provinciaux- romaine ou byzantienne 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
На 11 май Българската православна църква празнува деня на светите братя 

Кирил и Методий и тържествено чества паметта на тяхното равноапастолно и 
просветителско дело. В този ден, според църковната традиция, ние се обръщаме 
към духовните първоизвори на българската култура и просвета, които са дълбоко 
свързани с подвига на славянските първоучители. Апостолската мисия на 
Солунските братя и техните ученици в Моравия и България дава на славянските 
народи светлината на Евангелското слово, чрез писменост на роден и разбираем 
език, и познание на Христовата истина за укрепване във вярата и спасение на 
душите. 

Богослужебната прослава и молитвеното възпоменание на светите братя има 
за нас българите смисъла и значението и на непрестанно възвръщане към 
първоизворите на Кирило-Методиевото дело и постоянно утвърждаване в заветите 
на първоучителите. Защото духовно-просветната и спасителната мисия на 
Българската църква през вековете винаги е била свързана изконно и неразривно с 
делото на славянските пъроучители, а верността към духа на тяхното 
евангелизаторско дело е определяла насоките на църковното служение за благото 
на народа и за спасението на духовните й чеда. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Светите братя Кирил и Методий, и особено техните ученици в България, 

завещават на своите последователи едно велико християнско наследство, което 
придава духовен облик както на Църковната мисия сред нашия и другите славянски 
народи, така и на характера на самата българска култура. На първо място чрез 
извършения подвиг на превода на Евангелието и въобще на цялото Свещено 
Писание, а така също и на духовно-поучителна и богослужебна църковна книжнина 
на говоримия тогава славянски и старобългарски език, те създават изцяло нова 
писмената култура и полагат основите на славянската литература. С това се 
утвърждава правото и възможността да се използва този разбираем за 
новопокръстените славянски народи език писмено и говоримо в християнското 
просвещение и да се въведе в богослужебна употреба един изцяло нов за 
тогавашното време официален църковен език. 

С навлизането на славянските народи в лоното на Христовата църква и с 
духовното им приобщаване към вярата възниква закономерно въпроса за тяхното 
просвещение и за богослужебния език, който следва да се употребява в църковното 
служение сред новопокръстените славянски общности. Въпросът за статута на 
славянския език в Кирило-Методиевото дело не се изчерпва само с неговите 
църковно-канонични или литургични аспекти, но има и много по-широко духовно-
просветно измерение и културно значение. В противовес на утвърждаващите се в 
тогавашна Средновековна Европа църковни и теологически схващания за ролята на 
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трите древни сакрални езика на Свещеното Писание - староеврейски, гръцки и 
латински, и опитите да се догматизират възгледите на ”триезичниците” в латинския 
християнски запад, светите братя защитават коренно противоположна християнска 
визия и духовна концепция за евангелизацията.  

Духовните принципи на тяхната християнска просветителска мисия сред 
славяните са свързани с древната апостолска традиция за благовестие на 
разбираем език и с особеностите на културното и езиково многообразие на 
Православния изток. В Източната църква, поради утвърдената практика на древните 
патриархати, езиковото различие и многообразие на християнските народи 
съжителства в съборното единство на Вселенската църква и унификацията на 
богослужебния език не се извежда до равнището на строго догматически принцип. 
Ръководейки се от това разбиране за християнско благовестие и духовно 
просвещение на разбираем език светите братя Кирил и Методий и техните ученици 
създават една изцяло нова християнска книжовна култура и поставят началото на 
изцяло нови литературни езици сред славяните.   

Свети Константин–Кирил Философ разобличава желанието и домогванията на 
триезичниците новопокръстените славяни да не получават просвета на разбираем 
език и да останат безкнижни като погрешна и недостойна за християни проява на 
завист и ги изобличава като еретици, опитващи се да придадат “свещен” характер на 
своите мнения. В сериозен богословски диспут с техни представители, състоял се 
във Венеция, св. Кирил показва ясно че подобни възгледи и позиции лишават 
Църквата от богатството на нейната духовна традиция и мисионерски принципи, 
завещани от апостолската проповед на Христовото Благовестие, което е 
предназначено “за всички народи”, и са в разрез с духа на Древната Църква и 
нейното Предание.  

Така той надделява над тези възгледи и успява да утвърди достойнството на 
славянския език като език на Словото Божие, чрез който се благовести и преподава 
Христовото Евангелие наред с другите книжовни езици. С това в Европа през ІХ век 
възниква една изцяло нова книжовна култура, основана върху духа на евангелските 
принципи, която обогатява християнската и европейската цивилизация и дава своите 
благодатни плодове на духовното просвещение и до днес.  

Християнската културна концепция, към която се придържат светите братя 
Кирил и Методий и техните ученици в своята евангелизаторска и просветна мисия, 
разглежда писмеността и просветата като неразривно свързани с вярата и 
спасението на душата. За тях писмеността е средство и оръжие на вярата, а не само 
привилегия на избран културен кръг или ограничен аристократичен елит. 
Писмеността и писменото слово, за светите равноапостолни просветители и техните 
духовни ученици, е духовно благо и достояние за всеки вярващ християнин, 
просветен чрез светото кръщение и получил духовното озарение на благодатния 
живот в Иисуса Христа. Способността да се чете и познава писаното Евангелско 
слово, което носи Истината и просвещава духовно вярващите, е средство за 
укрепване във вярата и утвърждаване на богоозарените и просветени души на 
вярващите. Писмеността и християнската книжовност са средство за просвещение и 
спасение, а не въпрос на достъп до науката или право на грамотност, каквито през 
Средновековието на Запад и във Византия притежавали само ограничен кръг от 
хора.  

С това светите братя Кирил и Методий и техните ученици прилагат успешно 
християнските мисионерски принципи на т.нар. “инкултурация” и превръщат 
говоримия език в писмен и литературен език на Свещеното Писание. Но не по-
маловажно е и утвърденото разбиране за всеобща грамотност и 
широкоразпространена просвета, с което завещават на нашата духовна култура и 
християнска традиция още една велика истина и духовен принцип. Идеята за 
всеобщата грамотност и достъп на всички без ограничение, чрез възможността за 
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самостоятелно четене на текста на Свещеното Писание, е свързана с разбирането, 
че всяко човешко същество по силата на Божията любов и дара на спасението е 
призвано към просвета на своя разум и укрепване в богооткровените истини чрез 
Словото Божие.  

Тези разбирания за превод на Свещеното Писание на говорим и разбираем 
език, и свързаните с него принципи за всеобща грамотност, се разпространяват в по-
широк мащаб в Християнския Запад едва след края на Средновековието, а в Европа 
те се утвърждават едва след Ренесанса и Реформацията в различен религиозен и 
културен контекст.  

Просветното дело на св. Методий като архиепископ на Моравия, макар и да е 
било сакционирано официално от Римския папски престол след 870 г., е атакувано 
отново от немското латиноезично духовенство на локално ниво и впоследствие е 
сериозно разстроено. Моравската мисия попада в конфликтната зона между 
претенциите на местните архиепископи на Пасау за разширяване на тяхното 
църковно влияние на изток и стремежите на Римския престол да си възвърне 
влиянието в старите граници на някогашния „Patrimonuim Petri” – област на 
изключителна църковна юрисдикция на Римския епископ, предоставена по времето 
на свещения съюз с франкския император Карл Велики. Като се прибавят към тези 
чисто западни условности и обтегнатите отношения между Рим и Константинопол по 
времето на папа Николай І и Константинополския патриарх Фотий, породени от 
съперничеството при Покръстването на българите, ставя ясно защо християнското 
просвещение на славяните, и употребата на новия богослужебен език, се оказват 
заложник на сложни църковно-дипломатически и геополитически съперничества.  

Най-верните ученици на св. Методий – Климент, Наум, Ангеларий, Сава и Горзд 
били принудени да напуснат Моравия и да потърсят убежище в други славянски 
страни. Някой от тези най-близки сътрудници и ученици на светите братя “закопнели 
за България” и духовните семена на тяхното дело, чрез съхранените книги, 
намерили най-благоприятна почва в новопокръстената страна на светия княз Борис І 
Покръстител. Тук след Покръстването на българите, и последвалата смяна на 
латинско и гръцко духовенство в процеса на християнизацията на страната и 
духовната просвета на народа, особено силно се чувствала нуждата от 
славяноезичен църковен клир, духовни учители за народа и християнско четмо и 
писмо на роден и разбираем език. 

Според Житието на св. Климент Охридски българският владетел отдавна 
"жадувал за тези мъже" и ги приел радушно в своята столица Плиска, заедно с 
книгите, преведени в Моравия на славянски език и оцелели след гонението срещу 
тях. Новата вяра и укрепването на Българската църква изисквали сериозно духовно 
просвещение, което да спомогне за издигане на духа на вярващите чрез Словото на 
Христовата истина, чрез светлината на Евангелието и благодатната сила на Светия 
Духа. Духовната нива била разорана и подготвена да даде обилен плод сред 
българите, а учениците на светите братя като усърдни учители на вярата поели 
своето служение чрез книжнината и просветата. Защото, както били научили и 
възприели от своите учители, само просветената вяра е жива и действена и води 
към спасение. А непросветената вяра лесно се обръща в суеверие, залинява 
духовно или угасва. И също тъй “голи са човешките души без писменото слово и 
уязвими за врага на тяхното спасение”, както казва епископ Константин Преславски 
в своите беседи и слова върху Евангелските поучения. На това духовно служение е 
посветена цялата християнска книжовност и просвета в България по времето на св. 
Климент Охридски и дейността на Преславската и Охридската духовни школи. На 
това се дължи и разцвета на Симеоновия “Златен век”, а също така и традициите на 
християнското просвещение в България през следващите столетия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Това разбиране за християнската книжовност и духовна просвета на роден и 
разбираем език сред българите отстоява през вековете и нашата Българска 
православна църква като изпълнение на завета на светите братя и продължение на 
тяхното мисионерско и евангелизаторско дело. Чрез най-добрите си и предани 
служители, и в най-добрите си образци на книжовност и духовна култура, тя остава 
вярна на заветите на славянските първоучители и предава порива към знанието и 
просвещението на нашия народ, с което го възпитава духовно в любов към истината 
и истинското знание. Безкористното ученолюбие, стремежът към повече знание и 
жаждата за просвета и днес остават живи сред българите, а великата мисия на 
истинската просвета в духа на Кирило-Методиевото дело и днес поставя пред 
Църквата големи отговорности и задачи в спасителната й мисия в съвременния 
свят. Защото само чрез продължаването на това велико духовно и културно-
просветно дело тя може да съхранява своята мисия,  да запазва и отстоява 
достойнството си на учителка на истината сред народа и да съхранява авторитета 
си сред вярващите. 
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Духът на възмогване – Симеоновият “Златен век“ 

 
автор: Емел Мехмед 

научен ръководител: гл. ас. д-р Галина Лечева 
 
The Golden Age of Bulgaria is the period of the Bulgarian cultural prosperity during the reign of 

emperor Simeon I the Great (889—927). The term was coined by Spiridon Palauzov in the mid 19th century. 
Simeon I achieved spectacular military and political successes, expanding Bulgarian territory and 

forcing the Byzantine Empire to recognise the imperial title of the Bulgarian monarchs. The capital Preslav 
was built in Byzantine fashion to rival Constantinople. Among the city's most remarkable edifices were the 
Round Church, also known as the Golden Church, and the imperial palace. At that time was created and 
painted Preslavian pottery, which followed the most prestigious Byzantine models. A chronicle of the 11th 
century testified that Simeon I had built Preslav for 28 years. 

Simeon I gathered around himself the so called Simeon's circle, that included some of the most 
prominent literary authors in medieval Bulgaria. Simeon I himself is alleged to have been active as a writer: 
works that are sometimes credited to him include Zlatostruy (Golden stream) and two of Simeon 
(Svetoslavian) collections (first in transcript of 1234, and the second - in 1299). 

Key words: Golden Age, imperial palace, monarchs, military and political successes, territory. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Старобългарската културна програма се формира окончателно при княз/цар 

Симеон (893г.-927г.) в неговия придворен книжовнически кръг в Преслав (края на IX 
и началото на Х в.).  

„Дълбокият мир" между Византия и България, установен през 863 г, довел  до 
силно увеличаване на населението в българската държава, интензивно  
строителство на църкви, манастири и граждански сгради, до  религиозно-културно 
обновление на българското общество. Заложени били  основите на бъдещо 
преуспяване и могъщество. България успяла не само  политически, но и в духовно 
отношение да сплоти около себе си  славянските племена на Балканския 
полуостров. Българската държава не  можела да не изрази своята нараснала мощ и 
жизненост в съперничество с  Византийската империя. 

В края на IX в. Византия изпаднала в нова, твърде остра  вътрешнополитическа 
криза. Сблъсъците в редовете на нейната  аристокрация имали за прицелна точка 
императорския трон. Същевременно  нараснала отново арабската експанзия към 
нейните владения в Италия,  Мала Азия и на Балканския полуостров. Назрявали 
конфликти и с  българската държава. Натрупаните между двете страни 
противоречия в  редица случаи били изглаждани, но византийската дипломация не 
се  отказала от интригите срещу България, като настройвала печенегите,  сърбите и 
унгарците. Разплитането на възела от противоречия през  средновековието рядко 
ставало по мирен път. 

 
Възкачване на Симеон на престола и начало на неговото управление. 
Преславският събор (893)  
През 889 г. поради тежка болест княз Борис I доброволно се оттеглил от  

престола и се замонашил. Управлението на държавата преминало в ръцете  на 
неговия първороден син Владимир-Расате (889-893). Новият княз  изменил на 
политиката, водена от баща му, и направил опит за възвръщане  на езичеството в 
страната. Разрушени били някои християнски църкви и  били предприети гонения 
срещу духовенството. Подкрепен от своите верни  боляри и войската, княз Борис 
напуснал манастира и се разправил с  непокорния си син (893). Владимир бил 
свален от престола, ослепен и  хвърлен в тъмница. През същата година бил свикан 
събор, който утвърдил  детронирането на Владимир-Расате и за български княз бил 
провъзгласен  размонашилият се Симеон. Столицата била преместена от Плиска в 
Преслав.  За официален богослужебен и държавен език бил обявен славянският. 
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Новият български владетел прекарал младините си в Цариград, където в  прочутата 
Магнаурска школа получил високо образование и разностранна  култура. Неговите 
съвременници го наричали „полугрък" и „нов Птолемей"  заради голямата му 
образованост. Изглежда, Симеон бил готвен от баща си  за глава на българската 
църква. Още в началото на Симеоновото  управление се изострили българо-
византийските отношения. Император Лъв  VI (886-912) преместил тържището за 
български стоки от Цариград в  Солун. Този акт накърнил сериозно интересите на 
аристокрацията и на  търговците, защото се удължавал пътят и се увеличавали 
разходите им.  Преговорите за уреждане на възникналия спор не дали резултат.  
Българските войски нахлули в Източна Тракия и постигнали бързи успехи  (894). За 
да се противопостави на победоносното им настъпление,  Византия наела като 
съюзници унгарците, които извършили две  опустошителни нашествия в Източна 
България. По време на второто те  обсадили за продължително време крепостта 
Дръстър (дн. Силистра), в  която се намирал и българският владетел. Престарелият 
княз Борис се  принудил повторно да напусне манастирската обител, да препаше 
боен меч  и да поведе българите за отблъскване на унгарските нашественици.  
Последвали действия на византийската армия в Източна Тракия и на нейния  флот в 
дунавските устия. За да спечели време, княз Симеон повел  преговори за сключване 
на мир с империята. Разменената между него и  византийския пратеник Лъв 
Магистър Хиросфакт кореспонденция показала  голямото остроумие на 
високообразования български владетел и  изключителните му способности на 
дипломат. Междувременно с щедри  подаръци българите склонили печенегите да 
воюват на тяхна страна. Със  съвместни сили те внезапно нападнали оттеглилите се 
унгарци в техните  местоживелища (между реките Днепър и Долни Дунав), 
разгромили ги и ги  принудили да се заселят в областта Панония (дн. Унгария).  
Непосредствено след това българската войска нахлула в Източна Тракия,  удържала 
отново блестяща победа срещу византийците в битката при  Българофигон (дн. Баба 
Ески, Турция) и стигнала до Цариград (896).  Византия поискала временно примирие, 
като изпълнила предявените от  българския владетел искания да върне тържището 
за български стоки в  Цариград и да плаща ежегоден данък на България. Временно 
прекъснатите военни действия между двете държави били  възобновени. След 
редица успешни походи в различни краища на Балканския  полуостров, които 
достигали чак до Елада и Пелопонес, българите  най-сетне склонили да сключат 
мирен договор (904). Византия била  принудена да признае по-голямата част от 
българските завоевания:  областта на юг от Странджа до Мидия; областта около 
Воден (дн. Едеса) и  цяла Албания с изключение на Драчката област. Българо-
византийската  граница достигнала на 20 км от Солун. Империята се задължила да 
изплаща  ежегоден данък на българите. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Цар Симеон Велики и мечтата му за Цариград 
Кризата във Византия се задълбочила. Последиците от нея ставали все  по-

големи и поради неуспехите й във войните срещу арабите. Очертали се  
благоприятни възможности за налагане на българската военнополитическа  
хегемония на Балканския полуостров. Като продължител на идеята на хан  Крум за 
превземането на Цариград Симеон Велики се опитал да я реализира  върху 
принципите на византийския универсализъм. 

БЪЛГАРО-ВИЗАНТИЙСКИ  ОТНОШЕНИЯ 
Из кореспонденцията на цар Симеон Велики с византийския пратеник Лъв 

Магистър Хиросфакт (Писмата са от 895-896 г.) 
 

- 51 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

I писмо 
"По-миналата година твоят цар се показа премного достоен за учудване,  

като ни съобщи за слънчевото затъмнение и времето му: той посочи не  само 
месеца, седмицата и деня, часа и минутата, но така също и колко  време ще 
трае това затъмнение. Казват, че той знае и много други неща  за движението и 
хода на небесните тела. Ако това е истина, разбира се,  той знае и за 
пленниците; и понеже знае, той би могъл да ти каже дали  ние ще ги пуснем, или 
ще ги задържим. И тъй, обади ни едно от двете и  ако познаеш нашата скрита 
мисъл, то като награда както за  предсказанието, тъй и за пратеничеството, 
Бог ни е свидетел, ще получиш  пленниците. Здравей!" 

I 
I   писмо 
,,Никак не позна, о, Магистре, бъдещето и тайната, нито ни написа това,  

що си написал. А и твоят цар, прочее, който се занимава с небесните  движения, 
никак не знае бъдещето. Наистина имах наум, имах — Бог ми е  свидетел — да 
възвърна пленниците. Обаче няма да (ги) върна, тъй като  ти не позна бъдещето 
и лъжливо помисли, че няма да бъдат изпратени,  нито можа да получиш награда 
за предсказанието. Здравей!"  

 
III писмо 
„О, Магистре Лъве, не съм обещавал за пленниците; нищо не съм ти  казвал; 

няма да ги изпратя и особено понеже не позна бъдещето точно." 
 
Цариградското правителство отказало да изпълнява условията на сключения  

договор и през 913 г. българските войски обсадили Цариград.  Регентството на 
малолетния император Константин VII Багренородни  (913-959) повело преговори за 
мир, съгласило се да изпълнява  поставените му условия и признало на Симеон 
титлата „цар на българите".  Във Влахернския дворец в чест на цар Симеон Велики 
и на неговите синове  бил даден тържествен прием. Някои извори дават основание 
да се приеме,  че там бил извършен и символичен обред на неговата царска 
коронация от  цариградския патриарх. 

Византийската аристокрация смятала сключения договор за крайно  
унизителен. Не след дълго империята отказала да го изпълнява и това  довело до 
възобновяване на военните действия. Създала се силна  антибългарска военна 
коалиция, в която влизали печенегите, унгарците и  сърбите. Във Византия войната, 
водена срещу България, била обявена за  свещена и пълководците дали клетва, че 
ще оставят костите си на бойното  поле, но ще победят. 

Цар Симеон допуснал византийската армия да премине границата и й дал  
решаващо сражение в равнината край рекичката Ахелой (при днешното  едноименно 
село, Бургаско), където тя била обсадена и поголовно избита  (20 август 917 
г.).Политическата и военната инициатива преминават изцяло в ръцете на цар  
Симеон. През 913 г. той стига с войските си пред стените на  византийската столица, 
която обсажда от Златния рог до Мраморно море.  Провеждат се преговори, които 
завършват с унизителни за Византия  церемонии. Младият император Константин 
VII Багренородни, придружен от  седемте членове на регентския съвет начело с 
патриарх Николай Мистик,  посреща Симеон пред Влахернската врата, която се 
отваря само в  най-тържествени случаи. По установения за онова време ритуал на  
българския владетел се признава царско достойнство. Следва тържествен  обяд, на 
който присъстват и двама от синовете на Симеон, в позлатения  императорски 
триклиниум, украсен с огромната мозаечна икона на  Богородица, покровителка на 
града, на която, както изглежда,  цариградските управници вече не разчитат. След 
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официалния прием, на  който присъства столичната аристокрация, Симеон се 
завръща в страната  си., с многобройни и великолепни дарове". 

Византийското правителство прави нов опит да си възвърне загубените  земи 
(българските войски са успели вече да завладеят по-голямата част  от Балканския 
полуостров), чест и достойнство, като успява да изгради  срещу България могъща 
коалиция, в която влизат сърби, маджари и  печенеги. Цар Симеон успява да я 
разстрои със средствата на  дипломацията. Византийската армия остава изолирана 
и трябва да разчита  само на собствените си сили. На бойна нога са поставени 
всички  въоръжени сили на империята — 62 000 души — и са съсредоточени в  
Цариград. Начело на войските застава опитният пълководец Лъв Фока,  известен с 
храбростта си и с многото си победи в азиатските предели на  империята. Френският 
византолог Льобо изтъква, че отдавна никой в  империята не бил виждал такава 
мощна армия, подготвена за похода срещу  България. Всички били уверени, че е 
настъпил краят на българската  държава. Най-изтъкнатите военачалници бързали 
да „споделят славата на  този поход". 

И все пак, за да се предприеме поход срещу един така страшен противник,  
какъвто били българите за ромеите, е необходимо да се повдигне бойният  дух на 
византийските войски. С тази цел дворцовият първосвещеник изнася  пред тях 
чудотворния дървен кръст, пред който всички се покланят и се  заклеват „да умрат 
едни за друг". Но за да придадат по-голяма тежест на  моралните внушения, 
ромейските военачалници раздават предварително  заплатите на войниците. 
Византийските сухопътни войски, предвождали от  Лъв Фока, се отправят към 
крепостта Анхиало (Поморие) и се разполагат  на стан недалеч от нея. Оттам те 
възнамеряват да нахлуят в Мизия, след  като съюзни печенежки племена проникнат 
в Малка Скития (Добруджа).  Ромейската флота под командването на друнгария на 
флота Роман Лакапин  се отправя към устието на р. Дунав, за да ги пренесе през 
реката. 

Симеон оставя слаби заслони срещу печенегите, а сам начело на славните  си 
сили — 60 000 души — се отправя срещу византийската армия, която е  най-опасна в 
момента. Българските войски преминават Хем и се  съсредоточават в района на 
височините северозападно от Анхиало, които  по онова време са покрити с 
девствени гори. Утрото на 20 август 917 г.  предвещава ясен и слънчев ден. 
Спокойно се синее безбрежната морска  шир. Над крепостните стени на Анхиало 
отпуснато висят ромейски знамена.  Лъв Фока извежда ромейските войски от лагера 
и ги построява в боен ред.  Византийското командване замисля да нанесе главния 
удар с лявото си  крило, за да откъсне българите от старопланинските проходи и да 
ги  унищожи. Срещу ромейските се построяват българските войски. Прозвучават  
бойни рогове и тръби. Стрелците опъват лъковете си и в миг облаци от  стрели 
засенчват слънцето. Конниците навеждат копията си напред и  пришпорват конете 
си. Българи и ромеи се нахвърлят едни срещу други.  Започва яростен ръкопашен 
бой. Земята тръпне под нозете на сражаващите  се. Под ударите на тежки боздугани 
се ломят шлемове и брони. Островърхи  копия разкъсват ризниците и се впиват в 
човешката гръд. От раните на  умиращите се стича алена кръв и обагря Анхиалското 
поле. 

Ромеите надделяват. Българските редици се огъват и започват да  отстъпват. 
По петите им се втурват византийците. Падат български  левенти с лице към врага и 
сякаш няма сипа, която да спре натиска на  ромеите. Такава сила има, но тя е в 
ръцете на Симеон, а той не бърза да  я хвърли в боя. Застанал на височина, 
обрасла със стройни дървета, той  наблюдава напрегнато сражаващите се. От 
време на време той поглежда към  подножието на хълма, където сред гъстата 
вековна гора между листата на  дърветата проблясват бойните доспехи на 
българските конници. Това е  резервът — многочислен, със запазени сили, готов по 
знак от царя да  полети срещу врага. Положението на отстъпващите става все по-
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тежко. Те  не успяват да се задържат по височините южно от Ахелойската река. След  
като превалят височините, ромеите още по-настървено подгонват  отстъпващите 
български воини. Сега Симеон, който безпогрешно е  определил и времето, и 
мястото за намесата на резерва в боя, сам го  повежда. Той се втурва срещу фланга 
на ромеите неочаквано и неудържимо,  като порой. Искри изскачат изпод копитата 
на препускащите коне. 

Българската конница се врязва в живото тяло на византийската войска  
Отстъпващите също се нахвърлят срещу нея. Ромеите бързо се престрояват,  за да 
окажат отпор. Конят на Симеон е ранен, но той не напуска  полесражението. 
Уморени от тежкия продължителен бой, зашеметени от  неочаквания съкрушителен 
удар, византийците нямат повече сили, за да  устоят. Настъпва суматоха и те 
побягват към крепостта Месемврия. Там е  единственото им спасение, защото пътят 
им към Анхиало вече е прекъснат. 

Пред ужасената тълпа се изпречва малката, но тинеста река Ахелой, която  тук 
е дълбока. Ромеите се струпват на брега и търсят брод. Българите ги  застягат. 
Започва страшна сеч. Прекършени от умора и уплаха, ромеите не  са в състояние да 
се съпротивляват. Труповете им падат един върху друг. 

Продължителят на Теофан пише: „Ромеите с цялата си войска били обърнали  
гръб и настъпило всеобщо бягство и страшно ридание. Тъпчели се един  други, 
други пък били избивани от враговете. Настанало кръвопролитие,  каквото от векове 
не било ставало." 

Лъв Фока едва успял да избяга в Месемврия, но и оттам трябвало да се  
спасява с кораб, тъй като българите преследвали остатъците от разбитата  
ромейска войска и овладели крепостта. Според Масуди, който дава  числеността на 
двете войски, ромейските загуби били огромни. Спасили се  само две хиляди души. 
Това известие е в съгласие със съобщението на Лъв  Дякон, който посетил 
полесражението след половин век: „И сега още могат  да се видят купища кости при 
Анхиало, гдето тогава позорно била  посечена бягащата войска на ромеите." 

За военната загуба на империята допринесло и обстоятелството, че  
византийският флот не успял да изпълни възложената му задача, тъй като  Симеон 
успял да привлече на своя страна част от печенежките племена.  Спокоен за своя 
тил след поражението на византийската армия, Симеон  предприел стратегическо 
преследване към Цариград. Лъв Фока набързо  събрал нови войски, за да посрещне 
българите, но при Катасирти недалеч  от Константинопол те били разбити. 

Симеон изпраща една армия към владенията на сръбския княз Петър  
Гойникович начело с кавхак Теодор Сигрица и Мармаис. Те успяват да  заловят 
сръбския княз и го откарват като пленник във Велики Преслав,  където го хвърлят в 
тъмница и там умира. Неговото място заема Павел  Бранович, синът на ослепения 
от Петър Гойникович Бран Мутимирович.  забягнал в България. По този начин в 
сръбските земи е установено  българско политическо влияние. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поражението на византийската армия през 917 г. подкопава силно военната  

мощ на Византия и разклаща сериозно политическия й престиж. След тази  победа 
България се превръща в главен фактор в Европейския югоизток и в  трета 
европейска сила след Византия и Немската империя. Сега  Византийската империя, 
която непрекъснато е застрашавала българската  държава още от основаването й, 
според видния френски византолог Шарл  Дил е застрашена повече откогато и да 
било. А последвалите победи на  българската армия над ромеите дават основание 
на английския историк  Джон Дрейпър да сочи българите и арабите като най-силни и 
опасни  противници на Византийската империя през средновековието. „При цар 
Симеон Велики (893—927 г.) — писа Васил Коларов — България  достигнала голяма 
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военна мощ и високо културно развитие. Тя обхванала  целия Балкански полуостров 
и разпространила своята власт на север чак  до Полша и Моравия. Към този 
исторически период се отнасят думите на  Енгелс за българите като за „нация", най-
силна в средните векове." 
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In any book on Christian heresies bogomils take center stage. In their study the researchers of 

Christianity saw the key and the key giving birth truth about Cathars, Albigenses, Rosicrucians, Waldensians, 
Hussites, Lutherans, Huguenots, Protestants. Pop Bogomil is considered a historical figure. As an antagonist 
of the Orthodox Church he created a philosophy for the participation of the Devil in the creation of the world. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Канонът в средновековната християнска книжнина 
Поради историческите обстоятелства старобългарската книжнина се свързва с 

християнското средновековие, което създава култура, заемаща достойно място в 
световната културна история. Диалогът със старобългарската книжнина е много 
труден, защото средновековното изкуството се подчинява на принципи, коренно 
различни от тези на новото време. Възприемането на средновековното 
произведение по интуитивен път е невъзможно.  Средновековната писмена 
традиция има сакрално – сугестивен характер. Т.е. текстовете са свещени, защото 
са дело на Бога и са предназначени да внушават ВЯРА в Него, да ПОУЧАВАТ 
влезлите в църквата да спазват Неговия закон. Християнската книжнина и в частност 
старобългарската не е писана за четене, нито да задоволява естетически 
потребности. Тя има БОГОСЛУЖЕБНИ ФУНКЦИИ.  Подчинена е на църковния 
ритуал; Създадена е, за да му служи. 

Средновековният автор изобразява действителността, пречупвайки я през 
призмата на религиозно – митологичните представи. Затова средновековното 
произведение е ДВУПЛАСТОВО. Неговата цялост се осъществява чрез 
интерференцията на: конкретно – изобразителния  (литературен) пласт и символно – 
митологичния (религиозен) пласт. Тази двупластовост отразява средновековното 
схващане за ДВУСЪСТАВНОСТТА НА СВЕТА: видим и невидим, земен и божествен. 
За СРЕДНОВЕКОВНИТЕ мислители ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ ОБРАЗ е средство за 
разкриването на тази идеална същност. Затова средновековният творец не се 
интересува от реалните пропорции на човешкото тяло, не се интересува от 
конкретността на изобразяваното събитие, а от ОБЩАТА ИДЕАЛНА ПРЕДСТАВА ЗА 
ТЯХ. Средновековният писател съотнася (уподобява) действителното с някакъв 
митологичен архетип, зададен от Библията. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Богомилството – философия и практика 
Първите сведения за богомили срещаме в писмата на константинополския 

патриарх Теофилакт до цар Петър, писани в периода 968-969г. Разпространението 
на тази ерес е толкова силно, че при управлението на цар Борис ІІ, вероятно през 
971г. Презвитер Козма написва “Беседа против богомилите” – един от най-ценните 
извори за тази ерес. Именно от там научаваме, че създател на ереста е поп 
Богомил, който е наречен богунемил.  Друг изключително ценен извор е “Синодик на 
цар Борил”, който е създаден във връзка със Събора против богомилите от 
11.ІІ.1211г. в Търново и в него са анатемосани поп Богомил и неговите ученици и 
последователи – Тодор, Добри, Стефан, Василий, Петър. . Богомилите създават 
модел на държавно управление, който е модел на европейските държави. Създават 
хиляди църкви в цяла Европа със сподвижници в продължение на 42 години. 
Написали са много книги, повечето от които безвъзвратно загубени. 
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Във всяка книга за християнските ереси богомилите заемат централно място. В 
тяхното учение изследователите на християнството виждат разковничето и ключът, 
които раждат истината за катари, албигойци, розенкройцери, валденси, хусити, 
лютерани, хугеноти, протестанти. Поп Богомил се приема за историческа личност. 
Като антагонист на ортодоксалната църква той създава философия за участието на 
Дявола в сътворяването на света. 

В сръбския “Синодик” от 1221г. за родно място на ереста е посочена тема 
Македония и по-специално района на гр. Филипопол. 

При управлението на великия сръбски жупан Стефан Неман 1181-1196г. 
сръбските богомили наречени БАБУНИ стават толкова много, че е свикан специален 
църковен събор, който е председателстван от великия жупан и за който големия 
сръбски възрожденец Йован Раич посочва, че е бил светско религиозен и по този 
начин бабуните попадат под удара и на държавата и на църквата. Богомилството в 
Сърбия продължава да съществува и през XIII – XIVв. И в “Законник” на княз Стефан 
Душан 1341-1378г. са предвидени специални наказания за бабуните. Най-голямо 
разпространение ереста получава в Босна, където тя среща подкрепата на 
светската власт представена от бан Кулин 1180-1204 и от неговите приемници.  
Преследвани от официалната власт богомилите стават естествен съюзник на Иван 
Асен и Александър при завръщането им в 1217г. , а това обяснява неговата 
търпимост към богомилството.  

Кризата в българската държава във втората половина на XIIIв. и целия XIVв. 
води до засилване на богомилската ерес. При управлението на цар Иван 
Александър 1331-1371г.  през 1355г. в Търново е свикан църковен събор по 
инициатива на големия български исихаст Теодосий Търновски и на него са 
поканени ръководителите на богомилството Кирил Босота и поп Стефан. 

Тайната книга 
 „Това е тайната книга на еретиците от Конкорецо, донесена от България 

от нейния епископ Назарий, пълна със заблуждения”. 
Йордан Иванов – най-проникновеният изследовател на богомилството по 

българските земи, проучва ватиканския препис на Йоановото евангелие и, взимайки 
предвид цитираната бележка нарича текста „Тайната книга на богомилите“. 
Богомилите вярват, че наред с Бог Отец съществува и друг създател на света, а 
именно неговия голям син Самаил (Сатанаил, Сатана, Дявол). Така те включват 
утвърдената през Средновековието майоратна система в държавната уредба и в 
уредбата на небето. ТАЙНАТА КНИГА съдържа КОСМОГОНИЯТА, 
ХРИСТОЛОГИЯТА И ЕСХАТОЛОГИЯТА на богомилското учение. 

Космогония 
Според „Тайната книга“ Самаил е пръв помощник на баща си, негова дясна 

ръка и престолонаследник.. Фактически първите хора в представите на богомилите 
са изглеждали като скулптури. Ето защо Самаил се объръща с молба към баща си и 
Бог вдъхва Божията искра на Адам и Ева. От тук богомилите извеждат тезата, че 
видимия свят е дело на дявола, а невидимия /душата/ на Бога.  След като Самаил 
създава Адам и Ева от кал, а Бог им вдъхва душа, следователно мъжът и жената в 
богомилското общество са равнопоставени за разлика от християнското общество, 
където жената е производно на мъжа (ребро Адамово). 

Христология 
Иисус Христос идва на земята като Бог тъй като въплъщава Божието слово. 

Това твърдение показва, че богомилите признават единствено божествената 
същност на Христос, а не утвърдената на Никейския събор догма за Месията, за 
двойнствената му същност като Бог и човек. Отричайки този елемент те посягат 
върху тринитарната формула и единството в Света Троица. 

Есхатология  
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За разлика от павликяните, които са крайни дуалисти и смятат, че Доброто и 
Злото са изначални и вечни т.е. и техния сблъсък е изначален и вечен, богомилите 
са умерени дуалисти. Те вярват, че Доброто има повече сили от Злото, т.е. финалът 
на голямата борба ще бъде положителен. В това отношение богомилите се 
доближават до една раннохристиянска ерес като манихейството. 

Богомилските апокрифи 
Апокрифите са религиозна белетристика, която поради своята достъпност, 

демократизъм и занимателно съдържание става народна литература. В апокрифите 
намираме един по-свободен поглед на човека върху устройството на света, живота и 
човека. Те завладяват въображението с човешките си мечти и стремежи. 

Проникнали в Европа през Рим и Византия апокрифите влияят върху фолклора 
на всеки народ, комуто са станали достояние. 

В България апокрифната литература има най-продължителен живот. Най-
напред прониква във връзка с богомилството – Х век и се четат до началото на ХІХ 
век. През ХVІІІ век те намират широко място в Дамаскините. 

Старобългарската книжовна традиция има много апокрифи с богомилски 
елементи: Повест за Тивериадското море; книга на Енох; видение Исаево; Томино 
евангелие, известно като Детство Иисусово и финалът на апокрифа за Адам и Ева, 
разпространяван като Адамов запис; Откровение Варухово, Видение Исайево. 

“Книга Енохова” възниква въз основа на библейското предание, според което 
ранният праведник Енох се възкачил приживе на небето. Библията твърде оскъдно 
съобщава за него, че живял 365 години, ходил “по бога” и изчезнал, “понеже бог го 
взел”. Краткото библейско съобщение бива “допълнено” с обширен апокрифен 
разказ за онова, което богоезбраният Енох видял на небето. Апокрифът загатва, че 
ангелите били различни по своето устройство. Някои са херувими, други – 
серафими. За едни се отбелязва, че са шестокрили, за други – че са многоочити.. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение бих искала да обобщя, че богомилската тема присъства по-скоро 

в старобългарската литература като “анти-тема” в противобогомилски съчинения. 
Влиянието, което упражнява богомилството върху духовния и отчасти 

политическия живот на Западна Европа, е ознаменувано с няколко събития от 
епохално историческо значение. Богомилството раздвижва умовете на 
средновековния човек, кара католицизма да организира албигойския кръстоносен 
поход; подчинява на френската корона голямата провансалска област, предизвикава 
създаването на  Доминикански орден и възникването на Инквизицията, под 
пепелищата на която се заражда реформаторското движение и на свързаните с него 
религиозни и човешки свободи. 
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Сплитане на булката и бръснене на младоженеца  
в традиционната  сватбена практика от Силистренско 

 
Автор: Велизар Василев 

Научен ръководител: проф. Антон Антонов 
 

This paper considers two of the main and the most important points of marking the beginning of the 
festive wedding rituals of Silistra region, namely the plaiting of the bride's hair  and the bridegroom shaving.  
The symbols included in them are part of the whole wedding ritual and they express the essence of nature, 
importance and role of these ritual moments. Several settlements of Silistra region have been examined and 
the way of conducting these rituals has been compared. Also, some dance examples which are 
unchangeable part, contributing to the joy in the festive atmosphere has been studied 

Key words: wedding, plaiting the bride's hair, bridegroom shaving, dance tradition 
   
В традиционната сватбена практика от Силистренско сплитането на невестата 

е централен обреден момент който винаги става в бащиния и дом. В събота вечер 
къпят косата на булката което се прави от нейни дружки или от нея самата. 
Носенето на водата за умиването е процес за който най-доброто време е след втори 
петли около два часа през нощта. През целия път на отиване и връщане до реката 
близките приятелки на булката мълчат и не трябва да разговарят с никого, за това и 
водата е мълчана. Тя се загребва по посока на течението с бяло котле, за да са 
бели децата, а също и живота и с младоженеца. В някои села (с. М-р Ценович) в 
обредното действие взема участие и девера, който пълни котлето с вода и на път за 
дома на булката, нейни дружки причакват девера и  три пъти замърсяват водата с 
пепел. Накрая го остават да донесе чиста вода и пускат в нея пари, цветя, жито, 
ечемик и „неброени зрънца, за да има невестата неброени деца” /Стояна Радева 
Колева/. За разлика от село Нова Черна булката я къпят в петък вечерта като в 
котлето се пуска чиста сребърна пара и китка цвете вързана с червен конец. Булката 
се къпе от мома, най-вярна дружка, която трябва да е с живи родители. 

Ритуалното поливане на момата става под трендафил, за да е червена като 
него с вино в което се оглежда, за да са хубави децата и. Булката дарява момата с 
пешкир, а в село Нова Черна водата от къпането се излива под хамбара, за да не се 
тъпче и за да не се направи някоя магия на младото семейство.Според народното 
поверие измиването  на булката е символ на очистване от стария и  начин на живот, 
за да тръгне на чисто по новия семеен път. В с. М. Ценович, след булката в същата 
вода се къпят още поне две зълви „приперечки” , най- големите на които им 
предстои да се омъжат. 

Преди да започне плетенето  участничките в обреда  отрязват „цалуфи”/малко 
коса от двете срани, покрай ушите/ и „кръкми”/коса от челото/. Всичко това 
изпълнява  някоя по опитна жена , която първо ги почерня  с боя. В с. Зафирово от 
двете страни на слепоочията се режат „сколуфи”, които не се почернят. Така 
отрязаната коса се слага в кърпа и нарежда върху чеиза на булката.  В някои села от 
Силистренско  се среща интересен обреден момент „на утрото”. При него  
пристигайки бъдещия съпруг в дома  на невестата да я взема заедно с чеиза купува 
и косата й/с.Зафирово/.  

В повечето случаи плетенето на булката се извършва на пода. Постила се  
килимче, върху което се пръска здравец, ечемик или кълбета от прежди с вярването, 
че колкото повече кълбета толкова повече деца ще се родят на младото семейство. 
Около нея са се събрали моми от селото, квартала или съседските къщи, които ще 
плетат, ще играят хоро, ще пеят и създават атмосфера на обреда. На много места 
от селищата в силистренско задължително  условие за участничките е да имат живи 
родители. Освен тях в стаята може да присъства и майката на булката.  

- 59 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

Косата и се разделя винаги на път /в по старо време със сурова дрянова 
пръчка/ и се оплита на   две плитки. Изискването за нечетен брой плитки е свързано 
с моминството, а четния за омъжените. В с. Проф. Иширково местното население 
„шиковци” плетат на две плитки и моми и женени, а „бодкаджиите” (преселници от 
Стара планина) на една. В с. Зафирово сплитат булката също на прав път, но на 
много плитки с начало отзад на тила. Те се нижат с вълнен червен конец, с нанизани 
на него пробити сребърни парички и разноцветни маниста против уроки. В с. Гарван 
накрая на плитките булката слага „цопи”/ вълнени ивици от шаяк, обшити с паети, 
сини конски маниста и сребърни пари/ с традиционното вярване „да не урчасва 
булката на сватбата”  /Петранка Иванова Маджарова/. 

Песните за този случай са жални и участниците нажалени. Девойката плаче, 
макар че пеещите я съветват да е твърда. Така някой от  участниците заедно с 
бъдещата невеста съпреживяват с плач  последните моменти  от моминството 
изпълнявайки  песента : 

 
Кога се  Радка находи  
по бащини си дворове 
    с.Зафирово  

  
Други от участничките в обреда разиграват конкретни хора  в кръг около  

главното обредно лице. В с. Зафирово традиционното  хоро „Данец” с двуделен 
размер се характеризира от опростена структура на танцовата лексика, а именно 
стъпка с десния крак в посока на дясно и прибиране на левия до десния. Интересен 
момент е начина на придвижване на хороводната верига, в която участничките за 
първите четири такта  са наредени една зад друга в профил към главното обредно 
лице, след което се завъртат с лице към бъдещата невеста, хват за длани. Пеенето 
е общо на един глас с отпяване и запяване на две групи. 

 
На „раз”- стъпка с десния крак напред левия крак се опъва в коляното. Дясно 

рамо се повива в посока напред, а ляво назад.  
На „и”- стъпка с левия крак до десния като прикляка леко, а десния се отделя 

от земята в положение ниска отворена свивка. Рамената се връщат в изходно 
положение. 

 
В другите изследвани варианти от с. Гарван и с. Смилец обредната танцова 

традиция показва същите стилови особености на разгледания по горе пример, а 
именно  монотонността  в игровата изява на участниците с антифонно пеене. 
Изпълнителките са наредени в два полукръга около младоженката и в посока на 
дясно играят  основната стъпка на „Данец”. Интересното при изпълнението е на 
първата група която запява и е обърната с лице към  центъра на действието, 
наредени една до друга с хват за длани, а другата група се придвижва по кръга  
обърнати  в профил към младоженката, наредени една зад друга, също хват за 
длани. Това завъртане с песен към центъра на действието се определя от 
информаторите като обръщение към бъдещата невеста, свързано с контекста на 
песента от житейски  послания, съприжевявания и бъдещия й семеен статус.       

Успоредно със сплитането на момата у момкови се извършва бръсненето. Това 
е един от основните обредни моменти от сватбения цикъл, наричано още 
„бръсначка” (Зафирово), „бръсни буляк” (Алфатар), „бръснела” (Грънчарово). В 
някои населени места той се извършва и в събота вечер (с. Зафирово, М.Ценович, 

Проф.Иширково), но в по-старо време задължително в деня на сватбата т.е. в 
неделя сутрин при изгрев слънце. В село Зафирово обреда се извършва преди 
засевките.  
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Бръсненето извършва селският „бербер” поканен за случая или близък роднина 
на младоженеца (брат, братовчед, вуйчо). Той сяда на стол в двора на бащината си 
къща под плодно дърво (ябълка, круша) или до трендафил, обърнат на изток към 
слънцето, като под краката му се поставя железен предмет, най-често „дилаф”- 
предпазващ от злини, който същевременно се свързва с преминаването на мъжа в 
друг социален статус, а именно ще става семеен. Две момичета зълви от страна на 
момъка, държат под брадата му един пешкир който в повечето случаи е изтъкан и 
изпратен от момата, в който бръснаря трие бръснача и събира космите от брадата.  

При бръсненето на младоженеца се запалва свещ, свири музика, зълвите пеят 
песни, а майката плаче. 

Находи ли се, Иванчо, 
наноси ли се, Иванчо, 
на твойта герджик премяна, 
на твойте дрехи хубави? 
Налюби ли се, Иванчо, 
на бели моми, хубави? 
                                 (М.Ценович) 

По време на ритуала моми и ергени „въртят” хоро около годеника под звуците 
на гайда и цигулка. Участниците пеят общо на един глас, като песните не губят 
връзката си с обредната символика. Вариантите на игрите са повече от типа прави 
добруджански хора- „опас”, подчинени на три тактова танцувална с четири тактова 
музикална фраза. Хорото е водено с придвижване в посока на дясно, хвата е на 
предна леса, движенията са плавни, тържествени, изпълнявани с особена лекота в 
приклекнало положение:  

Изходно положение на тялото обърнато към центъра на кръга, хват предна 
леса. 

1такт 
На „раз”- стъпка с дения крак в дясно, левия се отделя от земята в ниска 

отворена свивка. 
На „два”-стъпка с левия крак пред десния, който се отделя от земята до ниска 

отворена свивка.  
2такт 
На „раз”- стъпка с десния крак назад в дясно, като едновременно със стъпката 

изпълнява и пружинка. 
На „два”- десния крак изпълнява пружинка, а левия заема положение на ниска 

отворена свивка напред-долу. 
3такт 
На „ раз”-стъпка с левия крак назад, като едновременно със стъпката изпълнява 

и пружинка. 
На „два”-левия крак изпълнява пружинка, а десния заема положение на ниска 

отворена свивка напред-долу.  
Вярвало се, че ако бъде изгубен и косъм от брадата може да се направи магия 

от зложелатели, най-често, за да се „смразят” булката и зетя и да престанат да се 
обичат или пък за да се „върже” зетят и да не може да изпълни съпружеските си 
задължения. За това майката на момъка със запалена свещ стои пред него и 
внимателно гледа да не се загуби и косъмче от брадата. Символиката в свеща е и 
връзка с небесните сили и успешно начинание в семейния живот. След приключване 
на обреда космите от брадата се изхвърляли в река или на керемиди, за да не 
попаднат в чужди ръце. В повечето от изследваните места майката взема кърпата и 
я скрива. След сватбата я предава на булката, която слага отрязаната си коса- 
„цалуфи” и „кръкми” при брадата на зетя и я прибира в булчинската ракла. Когато 
някой от двамата умре пешкирът се слага в ковчега му. Според вярването по косата 
и космите от брадата двамата „ще се намерят на оня свят” /Анелия Николаева 
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Толумбова/.  В село Нова Черна бръсненето извършват деверите. Те са трима 
неженени братя или родственици. Двама държат кърпата под брадата му, а третия 
бръсне.  

До началото на миналия век бръсненето за сватбата било първото за момъка, 
който до тогава изобщо не е бил бръснат. В по ново време това не е задължително, 
особено ако е на възраст. Има случаи при които ергенът няма никаква брада, но то 
остава задължително, заради ритуалния характер който съдържа. Освен 
материалното действие което се извършва в обреда, той носи и една духовна 
нагласа у момъка, породена от вярата в Господа и молба за получаване на неговото 
благоразположение. Биологичните фактори не са единствената причина за 
самоопределянето на личността като мъж или не. За това казваме, че този обред е 
духовно преминаване на социалната принадлежност на индивида. Това е процес на 
вътрешно пробуждане, и осъзнаване на вътрешната същност. То означава 
повишаване на съзнанието над обикновеното съществуване и пробуждане за някои 
универсални истини. Тази духовна нагласа съпътстваща ритуала се наблюдава във 
всички участници, проличаваща най-вече в хората които изпълняват, които пък се 
явяват като молитва изказана чрез движения.  Молитва за получаване на Божията 
благословия за новия път който следва младите да извървят.  

В миналото хората са вярвали, че посредством силата на танца ще 
предизвикат имитативна магия за здраве и плодородие на главните виновници  
/булка и младоженек/. Това се наблюдава в изследваните примери от региона, при 
което можем да направим извода, че обичайно-обредната танцова традиция  в 
извършването на двата ритуала носи старинни  белези от традицонната сватбена 
култура на силистренския край.  
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Основни стадии в развитието на интеркултурната чувствителност:  
В доклада е описан модела на д-р Милтън Бенет за развитие на интеркултурна 

чувствителност и стадиите, които го изграждат: те са общо шест - три етноцентрични – 
отричане, защита, минимизиране и три етнорелативни – приемане, адаптация и интеграция.  

Според Бенет колкото хората стават по-интеркултурно компетентни качеството на 
техния опит се променя от етноцентризъм към етнорелативизъм.  

Значението на ефективните междукултурни отношения е добре известно. За да бъде 
ефективен в друга култура, човек трябва да се интересува от другите култури, да е 
достатъчно чувствителен към характерните културни различия , и най-вече да бъде готов да 
променя поведението си като индикация за зачитане на хората от другите култури.  

Ключови думи: Интеркултурна компетентност, модел, интеркултурна чувствителност, 
приемане, адаптация, интерграция. 

 
INTRODUCTION  
The importance of effective intercultural relations is well recognized. In order to be 

effective in another culture, people must be interested in other cultures, be sensitive 
enough to notice cultural differences, and then also be willing to modify their behaviour as 
an indication of respect for the people of other cultures. 

The scale DMIS was developed by Dr. Milton Bennett in 1986. It describes the 
different ways in which people can react to cultural differences. This model is represented 
by a continuum that moves from ethnocentrism to ethnorelativism. Individuals and groups 
are often at different points on the continuum. 

Dr. Milton Bennett created this model as a framework to explain the experience of 
students he observed over the course of months and sometimes years in intercultural 
workshops, classes, exchanges and graduate programs. He organized these observations 
into a continuum of six stages of increasing sensitivity to cultural difference. The 
underlying assumption of the model is that when an individual experiences cultural 
differences then he would become more competent in intercultural relations. Bennett 
assumed that each stage was indicative of a particular cognitive structure and that certain 
kinds of attitudes and behavior would typically be associated with each configuration of a 
worldview.  

 
EXPOSITION      
Cultural sensitivity means being aware that cultural differences and similarities exist 

and have an effect on values, learning and behavior.  
Bennett describes six stages of development in intercultural sensitivity as illustrated 

on Fig. 1. The stages move from “ethnocentrism” meaning that an individual’s own culture 
is experienced as central to reality in some way to “ethnorelativism” meaning that an 
individual’s culture is experienced in the context of other cultures. 

 
 
 
 

- 63 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

 
Fig. 1. Stages of Intercultural Sensitivity 

1. Denial: Does not recognize cultural differences  
2. Defense: Recognizes some differences, but sees them as negative  
3. Minimization: Unaware of projection of own cultural values; sees own values as superior 
4. Acceptance: Shifts perspectives to understand that the same "ordinary" behavior can 

have different meanings in different cultures 
5. Adaptation: Can evaluate other's behavior from their frame of reference and can adapt 

behavior to fit the norms of a different culture 
6. Integration: Can shift frame of reference and also deal with resulting identity issues 

1. Bennett refers to the first stage of the model as "denial." It means that people in 
this stage are very unaware of cultural difference. If mainstream agency staff are in this 
stage of intercultural sensitivity, a huge problem can be expected in the delivery of 
education, health, and social services for ethnic minorities, a gap that does currently exist 
when these groups are compared to Anglo Americans. The task for staff at this first stage 
of intercultural sensitivity is to recognize cultural differences that are escaping their notice.  

2. Whereas in the first stage we do not "see" cultural differences, in the second stage 
of cultural competence we do perceive cultural differences; however, differences from 
ourselves or the norms of our group are labeled very negatively. They are experienced as 
a threat to the centrality and "rightness" of our own value system. Bennett calls this stage 
"defense." 

If staff of mainstream agencies achieves the second level of intercultural sensitivity, 
they still fail to communicate effectively with ethnic minorities. If they cannot communicate 
effectively, they cannot do the more complex task of collaborating effectively. The task in 
the second level of cultural sensitivity is recognized and to become more tolerant of 
differences and to see basic similarities among people of different cultures. However, little 
improvement in services can be expected if staff are below the third level of intercultural 
sensitivity. 

 
3. In the third stage of intercultural sensitivity, minimization, we try to avoid 

stereotypes and even appreciate differences in language and culture. However, we still 
view many of our own values as universal, rather than viewing them simply as part of our 
own ethnicity. The task at the third level of intercultural sensitivity is to learn more about 
our own culture and to avoid projecting that culture onto other people's experience.  

This stage is particularly difficult to pass through when one cultural group has 
unrecognized privileges when compared to other groups. This problem is so invisible that 
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persons in mainstream agencies are often mystified when representatives of ethnic 
minorities consistently withdraw from collaborative activities.  

4. A reasonable goal for many mainstream agencies is to ensure that all staff achieve 
at least the fourth developmental level in intercultural sensitivity. The fourth stage in 
Bennett's model requires us to be able to shift perspective, while still maintaining our 
commitments to values. The task in this stage is to understand that the same behavior can 
have different meanings in different cultures. In order for collaboration to be successful 
long-term, this stage of intercultural sensitivity must be reached by the participants of the 
collaborative process. Bennett calls this stage "acceptance." 

5. The fifth stage of intercultural sensitivity, adaptation, may allow the person to 
function in a bicultural capacity. In this stage, a person is able to take the perspective of 
another culture and operate successfully within that culture. This ability usually develops in 
a two-part sequence. It requires that the person know enough about his or her own culture 
and a second culture to allow a mental shift into the value scheme of the other culture, and 
an evaluation of behavior based on its norms, not the norms of the first individual's culture 
of origin. This is referred to as "cognitive adaptation." The more advanced form of 
adaptation is "behavioral adaptation," in which the person can produce behaviors 
appropriate to the norms of the second culture. Persons serving as liaisons between a 
mainstream agency and an ethnic minority group need to be at this level of intercultural 
sensitivity.  

6. In the sixth stage, the person can shift perspectives and frames of reference from 
one culture to another in a natural way. They become adept at evaluating any situation 
from multiple frames of reference. Some representatives in cross-cultural collaboration 
may reach this level, but most probably will not.  

Stage six requires in-depth knowledge of at least two cultures (one's own and 
another), and the ability to shift easily into the other cultural frame of reference. The task at 
this level of development is to handle the identity issues that emerge from this cultural 
flexibility. Bennett calls this final stage of intercultural sensitivity "integration."  

The stages provide a good framework for determining how to work with and improve 
the capacity for intercultural sensitivity and collaboration. It is also important to note that 
individuals and organizations may be at different points on the continuum depending on 
the diversity dimension in reference. For example, individuals may be at the Acceptance 
stage with reference to race, and the Defense stage with reference to sexual orientation.                      

 
Disadvantages of Bennett’s model: 
Yet beyond the subjective limitations of the assessments, there are further limitations 

to the Bennett model. Bennett provides no recognition of individuals’ curiosity about other 
cultures and Bennett’s Reversal Phase in the defense stage seemed to discredit learners’ 
ability to decentre themselves from their belief that their cultural practice is the correct way 
to behave.  

Perhaps Bennett’s model is more suitable for an immersion context, or to measure 
long-term changes in an immersion environment. Bennett proposes that it takes at least 2 
years of cross-cultural immersion for an individual to advance into the Integration Stage, 
the most advanced stage of his DMIS.  

 
CONCLUSION 
Intercultural sensitivity is not natural.  
Bennett defines intercultural sensitivity as stages of personal growth.   
One’s worldview can change significantly over time with experience, education and 

reflection. 
The DMIS is a developmental model, based on how people subjectively experience 

difference. 
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 Intercultural experiences provide us with the opportunity to develop new 
understanding and skills, as well as the chance to reflect on what we already know and 
can do. The more exposure we have to people from other cultures, the greater the 
opportunity to develop our intercultural skills. 

This model is intended to help us become more aware of cultural differences that can 
lead to deeper learning, of our attitude toward cultural differences, and of our ability to look 
at things from multiple perspectives. It may sound easy enough, but in reality this type of 
personal development usually requires a substantial amount of intercultural contact, 
knowledge, and experience.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
В последните години трайно навлиза интересът към библейските теми и 

тълкуването им в художествената литература. Това е съвсем естествено и поради 
факта, че на тази тема години наред не се пишеше и говореше.  

При осмислянето на понятието  религия  и отношението религия – 
литература се открояват две основни тенденции. При първата е уместен въпросът: 
религиозен ли е българинът, а при втората – разглеждането на функциониране и 
семантизиране на библейски конструкции. В излязлата през 2003 г. книга на Татяна 
Ичевска ,,Библейското слово у Йовков‘‘ 1  най-многоаспектно и всеобхватно се 
проследяват дълбинните измерения на религиозното в творчеството на писателя. 
Търси се формирането на отношение на човека към заобикалящия го свят, към 
проблемите за смисъла на живота и смъртта, за доброто и греха . 

Питането – религиозен ли е българинът – е тясно свързано с настъпилите 
социокултурни катаклизми през 20-те години на XX век. В навечерието на Първата 
световна война и непосредствено след нея у нас се подлага на сериозно изпитание 
националната и личностната идентичност . Причините за нейното разколебаване се 
търсят както в обществено-политическата и икономическа условност на страната по 
това време, така и в българската народопсихология и национален характер. Сред 
предпоставките, довели до кризата на идентичността, се посочва слабата вяра на 
българина 2, която след войните е разколебана.       

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Изследователи на Йовковото творчество като Михаил Арнаудов, Спиридон 

Казанджиев, Иван Мешеков, Елка Константинова, Добрин Добрев, Иван Станков, 
Виолета Русева, Кремена Митева, Румяна Лебедова, Татяна Ичевска и др. 
открояват присъствието на християнски мотиви и образи  в  творбите му и изследват 
естетическите механизми на художествената трансформация.  

В повечето случаи връзката на Йовковите произведения и християнската 
религия се свежда до констатирането на определен корпус от образи и мотиви, 
идващи от Стария или от Новия завет. Най-често използваните библейски мотиви 
в текстовете, както посочва Д. Добрев в книгата си ,,Поетика на Йовковия разказ ‘‘, 
са за дървото на греха, за всевиждащото око на Бога, за греха и изкуплението.  

                                                 
1 Ичевска,Т. Библейското слово у Йовков.Велико Търново,Фабер,2003. 
2  Тезата за изгубването на религиозната вяра след войните се застъпва особено от автори като Г.Радоев и 

Н.Шейтанов – вж.Радоев,Г. ,,Из психилогията на днешното българско село‘‘.-Филисофски преглед,1934, кн.1, с.86; 
Шейтанов,Н. ,,Духът на отрицание у българина‘‘.-В:Защо сме такива ? С., ,,Просвета‘‘,1994, с.271. 
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Друга посока, в която вървят наблюденията върху диалога на Йовковото 
творчество и библейската традиция, е осмислянето на начините, по които 
функционират откъсите от библейския корпус , от апокрифи и богомилски 
легенди в творбите на Йовков, търсенето на степента на ,,еретичност‘‘ на 
,,текста-Йовков‘‘ 3 . В същото време се търси и отговор на въпроса доколко 
моделът на писане в Библията рефлектира върху стила на Йовков.  

Още Ив. Мешеков забелязва  че в прозата на Йовков е залегнала точно 
определена формула, израз на религиозно-поетическото му светоусещане – всичко 
излиза от един център: ,,вечно повтарящо се правилно движение – труд, работа –  
всемирен подвиг ‘‘. Вглеждайки се в строежа на Йовковите изречения, Е. Мутафов 
открива близостта им до строежа на библейските фрази. Именно това влияние 
обуславя факта, че Йовковото въображение е характеризирано като митотворческо 
– то се влияе от определени архетипи, от образци, които въздействаят 
непосредствено и присъстват с етичните послания на християнството. Това 
обяснява защо творецът рисува живота и хората не такива, каквито са в 
действителност, а каквито ги изисква неговото светоусещане и въображение – 
идеални, героични, ,,вечни‘‘, представени в романтична светлина.   

В изследването „Йордан Йовков. Романтик-реалист” си Ив. Мешеков 
многократно поставя знак за равенство между характера и мирогледа на автор  
герои. Ето защо според него Йовковите герои, също като автора, са християни  с 
,,жива религиозно-естетическа интуиция за стройния божи свят ‘‘. За писателя и 
доброто, и злото са Бога, а не от обществото. Неговите теми и сюжети са с почти 
библейски характер, а героите му ,,принадлежат към един основен психологически 
тип: религиозно трудовия ‘‘ човек , изправен към обръщането към Бога – този 
момент се превръща и в композиционен предел на Йовковите разкази . ,,Йовков се 
оказва чаканият от българската литература след войните автор-месия, припомнящ 
на болната и грешна душа пътя към небесното й спасение‘‘, както доказва в своята 
книга ,,Мистичният Йовков‘‘ В. Русева . Четен през призмата на идеи, идващи не 
само от християнството, но и от руската мистична мисъл  /Бердяев, Соловьов/, 
Йовков е характеризиран като ,,автор с ново религиозно съзнание, което вижда 
човека като духовна материя и Божест-вено озарение , който търси у него не 
човешкото, а Божественото, за когото Вселената е всеединство , а смъртта – 
връщане към изначалната хармония ‘‘. Цялото творчество на писателя се осмисля 
като ,,усилието на човека да види лицето на Бога ‘‘ 4.  

В наблюденията върху Йовковото творчество от Иван Мешеков ключово 
значение в хода на разсъжденията му придобива въпросът доколко религиозен като 
човек е Йовков и как неговата религиозност рефлектира върху произведенията му. 
Пораждат се някои въпроси – вярата или безверието на даден автор имат връзка с 
художествената литература; ако писателят е дълбоко религиозен като човек , трябва 
ли тази религиозност задължително да се пречупва в посланията на художествената 
творба и в поведението на неговите герои, и обратно – ако пишещият е атеист, това 
изключва ли възможността героите му да вярват в Бога, да следват определени 
модели на поведение , определяни от християнската религия като правилни и 
канонични. 

Друг ракурс към Йовковата религиозност предлага Спиридон Казанджиев – за 
него певецът на Добруджа е религиозен човек, но религиозността му се проявява по 
специфичен начин . Йовковата вяра се поддържа сякаш не толкова от любовта към 
Бога , колкото от страха от Божието наказание . Основания за подобно 
твърдение Сп . Казанджиев намира преди всичко в направените пред него 

                                                 
3 Добрев,Д. Поетика на Йовковия разказ. С., 1989, с.45-50,86-88. 
4 Русева,В. Мистичният Йовков. В.Търново, ,,АБ‘‘,1998, с.8. 

- 68 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                       СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

признания на писателя  5. Вероятно този страх е карал Йовков да се консултира със 
свои приятели свещеници и специалисти теолози относно начина, по който в 
произведенията си е интерпретирал образа на Христос.       Търсейки корените на 
Йовковата религиозност в посоката на мемоарно-документалното, неизбежно ще 
стигнем и до редица други факти от биографията на писателя – например вуйчото 
на Йовков е бил свещеник; баща му е бил черковен настоятел и клисар; свое място в 
интериора на Йовковия дом заема иконостасът; учител на писателя е бил Ив. Грозев 
– автор на множество творби с религиозни сюжети ...         

Впечатляващо изследване за образа на Иисус в творчеството на Йордан 
Йовков е едноименната студия на проф. Елка Константинова 6. Според нея най-
важният проблем в новата история на човечеството е проблемът за Христос, за 
неговата Голгота, за философията и морала на учението му . Християнството е в 
основата и на българската духовност, на българското културно съзнание. 
Възкресявайки религиозните традиции от миналото,    Йордан Йовков мисли за 
Битието в нравствените категории на Христовото учение. За него християнството е 
морален кодекс и начин на преживяване на сакралното, което писателят открива в 
душите на героите си и в света на природата.  Е. Константинова пише, че в духа на 
народното ни православие Йовков приближава Исус до живота на човеците, 
превръща го в символ на съвършения човек.  

В повестта "Жетварят" образът на Исус е най-българският, най-
съдържателният, свързан с Божията благословия над земеделския труд. Йовковият 
Иисус върви всред узрелите жита. Исус от повестта "Жетварят" сякаш благославя 
всички Йовкови герои, които имат кураж да потърсят и намерят вътре в себе си 
своето спасение. Йовковият герой е свързаният с труда и с природата, с българския 
живот, с универсални стойностни категории . Вмъкването на епизода с образа на 
ходещия сред нивите Христос притежава някаква мистична, символистична сила. В 
евангелския цикъл образът на жетваря се свързва с образа на Христос. Жетварят и 
жътвата са символи ,,от символния ред на смъртта, но смъртта, видяна като път към 
възкресението‘‘. Йовковият текст следва самата Библия: ,,Не обичаше ли да 
уподобява в притчите си човешкия живот на нива, добрите хора – на житни класове , 
лошите – на плевели ? Не наричаше последния час – жетва и ангелите – жетвари ?‘‘ 
Чрез своите внушения повестта ,, Жетварят‘‘ на Йордан Йовков отвежда към 
началата на християнската етика и символика. Търсеното равновесие получава своя 
видим образ във видението на иконописеца Недко, запечатано в нарисуваната от 
него икона – благославящия Христос ходи сред житата. Под нейно въздействие 
Гроздан и други герои от творбата се обръщат отново към доброто, видимо се 
преобразяват: връщат се към труда , откриват своето място, постигат душевно 
равновесие . Повествованието се стреми към целта на иконното изображение – да 
дойде Царството на Спасителя на земята. Христос слиза на земята и благославя 
тежкия човешки труд. Йовков не само интерпретира християнския разказ за 
изкуплението на Адамовия грях чрез любовта, но препраща и към посланието за 
утешението, което носи съзидателния труд – физически или творчески . Земната 
мисия на човека е трудът, а не войната. Това е пътят, който Йовков сочи за излизане 
от следвоенната духовна криза. Самият Иисус, Вечният жетвар, благославя трудния 
за всеки българин и за целия ни народ път . 

 Йовковото творчество съдържа богат заряд от символи, образи и значения на 
човешкото съществуване, чието предназначение е да установи хармония със 
сакралното не само у човека, но и в целия космически ред и разум. Чувството за 

                                                 
5 Казанджиев,Сп. Срещи и разговори с Йордан Йовков.С.,БП,1980,с.80. 
6  Константинова,Е.Образът на Иисус Христос в творчеството на Йордан Йовков.-В: 

Добруджа,бр.19.В.Търново,Фабер,2001,с.9-14. 
 

- 69 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

святост в човека и природата се излъчва в хармоничната атмосфера на разказите 
(„Ако можеха да говорят", "Вечери в Антимовския хан”), където се въздигат 
ценностите на българския космос,  не само душите на героите, но и топосите: домът, 
ханът, кръчмата, чифликът, селото, пътят... Йовковите религиозни представи са 
свързани с българския фолклор, с легендите и сказанията, с народните вярвания и 
обичаи, с отношението към живота и смъртта, с архаични религиозни ситуации или 
по-точно: с българското народностно православие.   

 Душевната хармония на Йовковите герои се дължи на разбирането им за 
Божието присъствие в тях и в природата, на една и съща сила, която господства над 
земните жители, стояща над тях, но не и направляваща тяхното поведение, което е 
резултат от собствените им човешки разбирания, невинаги покриващи се с онова, 
което може би е искала да види тази сила. Стоил, чичо Митуш, Вълкадин, Сали 
Яшар... живеят, трудят се, творят със съзнанието за това присъствие и излъчват 
светлина и добронамереност, милосърдие и доброта. Животът им е осветен от 
вярата в Бога и им възвръща самочувствието като духовни и нравствени личности . 
Хората на Йордан Йовков са понякога твърде странни, чудаци, несретници, скитници 
(Аго, Люцкан, Серафим). Този тип герои нарушават приетите от обществото норми 
на нормално поведение, държат се странно, неразумно и околните ги възприемат 
като безумци. За Йовков подобни чудаци и добродушни наивници са Божиите 
пратеници на нашата грешна от много разум и практицизъм земя. За такива като тях 
и за разкаялите се грешници Христос приема своята Голгота...     

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Героите на Йовков не са създадени извън времето и пространството,  рожби са 

както на националния живот, така  и на народните сказания и легенди. В тях, освен 
универсални идеи, е въплътена носталгията по безвъзвратно отминалата 
патриархалност. Те не са свързани с обществено-икономически фактори, нито с 
политически събития, а с представите си за човешка добродетелност и 
религиозност. В тях рефлектират Йовковите възгледи за човека, създаден по образ 
и подобие Божие, и за патриархалната нравствена система като дар и благословия 
от Бога. Съзнанието за божествения произход заставя Йовковите селяни да ценят 
живота и да се самоуважават. Писателят ги извисява духовно от позициите на 
Христовото учение. Такива, каквито иска да ги познаем и с Божията промисъл да 
познаем и себе си. Тази Йовкова вяра, озаряваща най-съкровения вътрешен свят на 
човека, днес ни липсва най-много. 
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Мотивът за саможертвата 

във фронтовата лирика на Димчо Дебелянов 
 

автор: Силвия Иванова 
научен ръководител: доц. д-р Румяна Лебедова 

 
Dimtcho Debelyanov is a participant in the war with his weapon, and with his pen - exactly as both 

express and implement his Warrior Bulgarian spirit, dedicated and willing to sacrifice in the name of debt. His 
sacrifice is  selected as an opportunity for a dignified life traveled road- meaningful, dignified, courageous 
and heroic. 

Key words: sacrifice, death, war  
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Стихотворенията, които Димчо Дебелянов написва на фронта, разкриват преди 

всичко хуманизма и жертвеността на своя създател, онези качества на човека Димчо 
Дебелянов, които създават характерологичното за неговата поезия. Защото той не 
само живее достойно-той достойно и загива. Римляните казват: „Благородният 
човек трябва или красиво да живее, или красиво да умре”. А животът на Димчо 
Дебелянов и неговият завършек са без или…или! 

„Аз не искам смъртта да ме дебне в леглото…Искам да умра така-
мигновено…Искам красива смърт…!” - споделя Димчо Дебелянов. И ако идеалът е 
онова, което личността иска да бъде или да осъществи, то Димчо Дебелянов постига 
идеала си -  във върховния момент – саможертвата за родината се превръща в 
негов нравствен подвиг и изпълнен дълг. Героичната му смърт на 2 октомври 1916 г. 
е защитата на този идеал.Постигнатият идеал се превръща в еталон за 
нравственост. 

Годините на война в България, чрез зова за „буреносна, мощна бран” са един 
непредизвикан за Дебелянов отговор на думите му за красива смърт. И той е вече 
подпоручикът на 22-ри пехотен полк, ротният командир на пета рота. 

Войната е безмилостна, ужасяваща и нелепа, но когато е в името на 
националното обединение, тя изисква проява на саможертвеност. Подпоручикът 
прозира тази истина. И затова, може би, не въстава срещу нея, а я приема с цялата 
и безпощадност. Тръгвайки отново за фронта, след отпуска, Дебелянов многократно 
споделя с близки и приятели фаталните си предчувствия, че няма да се върне вече. 

И наистина не се завръща.  
Димчо Дебелянов е участник във войната и с оръжието си, и с перото си – като 

именно двете изразяват и осъществяват войнския му български дух, отдаден и готов 
на саможертва в името на дълга. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Димчо Дебелянов оставя шест стихотворения с дъх на барут и човешка кръв. 

Тези „мраморни изваяния”,както ги нарича Подвързачов, са озарени от светлината 
на дълбоко прозрени истини. Пред лицето на страданието, на смъртта, на 
преходността и осъзнатата крехкост и мимолетност на човешкия живот човек търси 
онези устои, които придават смисъл на живота му. И стига до прозрения за тях в 
тихия разговор със себе си. 

Във военните стихотворения на Дебелянов липсват батални сцени. В тях няма 
описани сражения и не се произнася нито един боен призив. Единствената победа, 
за която се споменава, е "тихата" победа, която по същество отрича войната и 
напомня Йовковите военни разкази. И в стихотворенията на Дебелянов, и в 
разказите на Йовков се преплитат патриотичните мотиви за любовта към родината, 
верността към войнишкия дълг, саможертвения героизъм на българския войник, 
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благородната скръб за поруганата човечност, войната като екстремна ситуация, 
която подлага на изпитание човечността, разрушителната стихийност и трагичните 
загуби, но и сплотяването, обединяването, побратимяването на войниците, поради 
общата цел, общата съдба и общия идеал. Дори на война всички запазват 
нравствените си убеждения, усещането за спасителната сила на човещината и 
красотата, чувството за състрадание, поривът за братско единение.  

Поет-хуманист, Димчо Дебелянов съхранява и във военната си лирика 
утвърдените морални ценности. С ясното съзнание за гибел, заминава на фронта 
без колебание, защото така разбира смисъла на самоуважението, намерения 
екзистенциален смисъл и възможното духовно спасение.  

На фронта той е "странно" щастлив и спокоен, а духът му  е някак извисен – 
чувството е изповядано в стихове, в които поетът е прототип на лирическия герой. 
Осъзнатата истина за него е, че изпълненият дълг и саможертвата очертават  пътя 
към слънчевия рай, който е целта на земния живот на човека, на всичките му усилия, 
труд, воля,  мъдрост, всеотдайност, битки...  

Стихотворението „Тиха победа” отхвърля и най-малкия страх от смъртта, 
защото носи в себе си вярата в смисъла на съзнателно избраната жертва  и 
архетипното усещане за смъртта като завръщане при своите, за ново начало в 
спиралата на духовния живот – това обуславя и оптимистичния поглед към смъртта 
в името на Родината. Достойнството на такава смърт е спасително и поради 
възможността за ясно осъзнаване на идентичността : 

Разстлала се е ясна шир 
и в нея странникът недраг 
след много бури най-подир 
намира своя роден бряг. – 
 
Там родни сенки с родна реч 
посрещат брата и сина, 
а нейде гордо и далеч 
плющят победни знамена!... 
Възприемайки като неотменна съдба – лична и обща,  "жъртвения кръст" , 

Дебелянов пресъздава войната не в нейната показна героичност и с кънтежа на 
„стоманните сили“, а като трагична съдба в „дни на много кръв и много смърт“, като у 
- част, която трябва да се сподели, като кръст, който всеки по отделно и всички 
заедно изнасят на Голгота – като екзистенциално изпитание, което трябва да се 
изживее с достойнство и стоицизъм. Грохотът „на този вихър лих“ налага нова 
логика и поведенчески модел, въвлича в нов ритъм, обуславя нова динамика и нови 
правила на поведение: 

 
Тук всеки ден е ден без отдих , безсънна - всяка нощ. 
 
 Изпълнението на дълга е национална отговорност, приета със смирение и 

осъзната като себеосъществяване. Да умреш в свещена битка за Родината е 
върховното мъжко щастие. Военни психолози твърдят, че в часовете преди битката 
се изостря религиозността на съзнанието, изостря се чувствителността по 
отношение на световъзприятието: 

Вървим под тежките крила 
на буреносна, мощна бран 
И върху хиляди чела  
чела чер жъртвен кръст е начертан. 
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Суровата вярност на дълга не огрубява душата, „лихата стихия на войната“ 
не погубва вярата и способността за обич. Чувството за сродяване чрез общата 
жертва засилва усещането за смисъла й и извисява духа:  

Ноще, тъй светло примирен, 
аз гледам звездния покров 
и тихом се струи над мен 
и крепне земната любов. 
Тези изповедни думи са израз на просветление, те са израз на една философия 

на хуманизма, според която смисълът на саможертвата е смисъл на любовта, 
морала и добротата. В най-голяма степен това внушение е изразено в 
стихотворението  “Един убит”. То разкрива войнската доблест на човек, който е в 
състояние да разбере и уважи саможертвата дори на врага –позиция, изразяваща в 
най-голяма степен морал, извисен над омразата и политическото злободневие. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Cтиxoтвopeниятa на Дебелянов oт фpoнтa, израз на пaтpиoтичния дълг и 

любoвтa ĸъм чoвeĸa въoбщe, на надскочения страх от дeбнeщaтa cмъpт нa бoйнoтo 
пoлe и нeйния иpaциoнaлeн cмиcъл, cяĸaш зaличaвaт гpaницaтa мeждy жepтвaтa и 
caмoжepтвaтa. Зaщoтo Дeбeлянoвaтa ocъзнaтa, ocмиcлeнa и избрана caмoжepтвa e 
достойна, мъжествена, гepoйcĸa. Тя е свързана не само с личното, а и с 
националното битие и е  нaпpaвeнa в имeтo нa дълбoĸo зaлoжeния в дyшитe нa 
бългapитe oт нaчaлoтo нa вeĸa идeaл зa eднa пo-гoлямa и cилнa Бългapия, по 
думите на акад.Ив. Радев.7  
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Време – власт – морал 

в творчеството на Стоян Михайловски 
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The text present the time after the war for Bulgarian freedom in 1878. The theme of Stoyan 

Mihaylovski’s literature art is Bulgaria like a young country with a new politics and many abuses of the power. 
The author is fighter against the injustice. He is philosopher who follows his ideal for high moral and values. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Освобождението на България през 1878 г. се приема като условна граница 

между Възрожденската и Новата българска литература. През 80-те и първата 
половина на 90-те години все още преобладава духът на Българското възраждане, 
затова авторите, които са емблематични за Новата литература, имат възрожденски 
дух, произведенията им за заредени с хуманистичен заряд, а позицията им е 
борбена и апостолска. 

В тези години българската национална общност се формира изключително 
бързо и бурно. Създават се най-важните държавни институции, но нацията е все 
още „недовършена“, „неготова“. Един от най-сериозните изследователи на този 
период, който проучва българския обществен и духовен живот – Тончо Жечев, 
определя последното десетилетие на XIX век като преломно8. Революционните идеи 
и цели се обезличават. Настъпват времена на ниски политически страсти, вулгарни, 
материални интереси. Хора – търговци стават чиновници, парите ги пленяват, 
ламтят за изкачване в административната йерархия. Литературата се превръща в 
коректив на реалността и в много произведения се интерпретира проблема за 
изграждане не просто на личността, а за изграждане на гражданина. 

Българските литературни творци, голяма част от които имат реализация и като 
общественици,  влизат в непримирим конфликт със съществуващата 
действителност и чрез изкуството се стремят да бъдат коректив на властта и да 
опазят опорите на морала, според собствените си нравствени убеждения. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Доскоро властващият възрожденски дух и морал са вече почти забравени. 

Социалната действителност и комерсиализацията в свободна България разочароват 
обществените дейци и писатели. Новият български свят е ценностно разпокъсан, 
идейно противоречив. Литературното изкуство, което воюва  с аморалните 
тенденции, даващи облик на новото време,. утвърждава сатирата като жанр и 
засилва критическия патос при реалистичното изображение на живота. Сатиричният 
изобличителен патос на изкуството е нравствен контрапункт на „язвите“ на времето 
и на властта. 

Най-пламенен и суров изобличител на недъзите на обществото и политиката, 
единовластието, раболепието и липсата на високи ценностни идеали през този 
период, безспорно е Стоян Михайловски. Той е творец, който има самосъзнанието 
на духовен водач и съдник, „най-краен реалист”. Според Михайловски творецът е 
самотен пазител на духовността, наставник на народа, мъдрец-скептик, осъзнаващ 
преходността в живота. Творецът е апостол, нравствен коректив на обществото, 
затова трябва да притежава и да проявява гражданска честност и смелост, да 

                                                 
8 Жечев, Т., „Въведение в новата българска литература“, С., 1990 , с. 116. 
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презира низостта и робството във всичките му проявления, да пренебрегва егоизма 
и да бъде войн, чието знаме са святата истина и знанието: 

 ...В духа ми още от детинство блянове безбройни гостуват: смел борец да 
стана и за своя род кръвта си да пролея; гръмовит трибун да стана, чрез мощна 
реч да ускоря културния възход; да стана властник, да всадя ред траен в 
обществото, та името ми в летопис народен да блести…9 

 Михайловски е един „закъснял възрожденец“, който в своето време се 
различава със социална си невградимост, неприемане морала на новото българско 
общество. Обречен е да вижда как любимата възрожденска България е нова 
България, която върви от „развала към провала“. Силата на неговата сатира е най-
вече в нейната обвързаност с конкретни житейски явления,  в усилието да запази 
устоите на морала, защото, според него, това са устои и на обществото и във 
вярата, че чрез нея може да възстанови правдата в живота.. 

Михайловски ратува за всеобща правда и морал. Изобличителният му патос се 
подхранва от два главни извора: висок и пламенен идеализъм и непримиримост към 
действителността. Изобличителното творчество на поета е образец и пример за 
духовна поука, нравствено възпитание и вдъхновение за борба с покварата във 
всичките й проявления.  

Сатиричните му произведения са документ за нравствената патология на един 
политически и обществен живот. Изобличителните му творби изобразяват редица 
образи на обществени типове, характерни за онова време. Във „Философически и 
сатирически сонети“, Михайловски пише: Епоха на разкапалост! Век на душевно 
тление! Ни Идеал - ни Идол! Свяст, блян, всичко е разбито! В духа пресищане и 
скръб, а в разума съмнение! Което беше светло, днес е в тъмнота обвито!10.  

В неговия поглед  на нравствен максималист обществено-политическият живот 
в следосвобожденска България е изпълнен с поквара, подлост и хищничество. 
Сатиричната реакция на Михайловски носи заряда на една аристократично-
моралистична критика срещу настъпващото вулгарно буржоазно-парвенюшко 
общество. Той съди и бичува действителността от позицията на една строга етика, 
формирана под влияние на френските моралисти и философи. 

Стоян Михайловски изразява своя протест именно чрез сатиричното си 
творчество. Автор е на множество статии, басни, епиграми, апофтегми, стихотворни 
сентенции, философски разсъждения и сатири. Епиграмите на Михайловски са 
свързани с изобличение на действителността и са насочени срещу безскрупулността 
във всичките й проявления. 

 Михайловски ненавижда създалата се тенденция в поведението на тези, които 
имат достъп до печата и мерзостите на безскрупулните газетари11:  

Да! Сума твари / човешки, / младите например наши газетари, / 
злотворствуват, — не затова защото / намерват сметка в зли дела, а от любов 
към злото!“12. 

Безнравствените журналисти стават обект на неговия сарказъм. Един от 
текстовете, осмиващ продажността на тогавашната преса, е „Нашите писачи и 
газетари“ – популярна сатирична сбирка на Михайловски от 1893 година. С тази 
сбирка, съдържаща 16 сатири, Михайловски  противопоставя на тогавашната преса 
традициите и морала на възрожденския печат. Те са насочени основно към недъзите 
на тогавашната наша култура, писателят въстава срещу невежеството на писатели и 
журналисти: „За нищичко когато те не бива,/От всяка работа кога си гонен,/ 

                                                 
9 Тодоров, А., „Стоян Михайловски-баснописец и сатирик“, С., 1956, с.11 (автора посочва, че стихът е от Стоян 

Михайловски). 
10 Михайловски, Ст.,“Философически и сатирически сонети“, № 21 ["Краевековно тление"], с. 25. 
11 ГАЗЕТА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Остар. Пренебр. Журналист; вестникар. 
12 Михайловски, Ст. „Басни“, Трънакът, chitanka.info. 
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Когато имаш мисца мързелива,/ И само към денгубство си наклонен – Перото 
улови!... Перото храни…13“ 

Темата за нравствеността и морала е основна в творчеството на Стоян 
Михайловски. Борбата с българското национално зло е смисъл на делото и живота 
му. Писателят вярва, че само чрез нравствено възпитание може да се добие 
политическа свобода. Той не спестява истините за народа си, виждайки 
раболепието като най-голям национален недъг и изразява презрението си към 
онези, които превръщат политиката в средство за поминък. Такива са идейните 
внушения в басните „Орел и охлюв”; „Бухал и светулка”, „Гарван и орел”, „Книга за 
българския народ”, „Сцени на парламентарния живот в България” 

Възгледите му за властта звучат като афоризми: „Младите политикани 
осъждат; опитните политически мъже – обсъждат.“; „Правова държава е оная, 
където правата са написани в сърцата.“; „Спасен бива онзи народ, който спасява 
сам себе си.“; „Ако най-нещастното човешко същество е онова, което  знае, а не 
може, най-опасното е онова, което може, а не знае…14 

Михайловски защитава своите теза и убеждение, че българската свобода е 
превърната в свободия. Той смята, че призванието му е да вижда и изговаря на глас 
истината, дори когато е неприятна. Като трибун и духовен водач на народа, той 
изпълнява дълга си на нравоучител, с поразяващи слова посочва язвите на 
обществото. Пример за това са неговите апофтегми с откроени и ясни теми за 
свободата и робството, за тиранството на непросветената свобода:  

Хора, които пресмятат точно и подробно какво струва свободата, не 
заслужават да бъдат свободни.; „Културните народи свеждат свободата до 
законност и законността до ред. Безкултурните народи свеждат свободата до 
слободия, а слободията – до междуособици.“; „Най-окаяните роби са онези, които 
не признават никакъв ред и никаква дисциплина. Това са самопоробени.“; „Не знае 
да побеждава онзи, който не знае да пада на колене пред един олтар. Отечество, 
свобода, братство, правда, длъжност, прогрес, изящество, съвест, човещина – 
ето велики олтари.“; „Свободата не е цел. Тя е средство. Свободата е последен 
стадий на стремежите към самоусъвършенстване - сиреч тя е плод на 
самодейност и самопомощ, а не продукт на людско умилостивение.“. опасното е 
онова, което може, а не знае.“. 

...Свободата е друго и друго е освобождение. Свободата, както рекох, е 
явление из вътрешния живот. Истинската свобода почнува непременно с 
морално възраждане. Освобождението е явление из външния живот. То е нещо 
веществено. Свободата се добива чрез вековни усилия за превъзпитание. 
Освобождението може да бъде плод на едно щастливо военно действие — и да 
дойде в един ден. Българинът не е свободен: българинът е само освободен.15 

Стоян Михайловски е устроен да вижда злото, превъплътено в различни образи 
и форми, но според него, най-често проявление на злото е във властта. Сатирикът 
Михайловски не се бои да разобличава властта на злото във властта. Неговото 
упование е, че доброто ще сломи злото, въпреки че то владее държавата и 
обществото. Писателят непрекъснато размишлява за отношенията на хората, за 
устройството на държавата, за причините, които пораждат корупцията. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стоян Михайловски е творец, оставил ясна диря в литературния и обществен 

живот на България в края на XIX и началото на XX век. Той е един от първите 
вестители на европейската култура у нас. Същностна черта в неговата обществена и 

                                                 
13 Богданов, Ив., „Стоян Михайловски – поет, трибун, мислител“, НБУ, 2010, с.158. 
14 Михайловски, Ст. Из „Недомлъвки и апофтегми“, С. 1994. 
15 Михайловски, Ст., Из „Политически и философско-религиозни размишления“, slovo.bg. 
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творческа дейност е нравственият максимализъм, към който той се стреми и 
проповядва чрез словото си. Този максимализъм е причина и за неговата 
невградимост във времето и обществото, в което живее. Всички литературни 
критици и изследователи поставят различни акценти в оценката, открояват като 
значими различни жанрове, теми, образи и идеи в творчеството му, но са 
единодушни в едно – отреждат му място на Гръмовержец в българския културен и 
обществен живот, във време, когато веят “краевековните фъртуни” и когато 
възрожденските идеали са подложени на изпитание. Интелектуалната власт на 
писателя е в силата на духовната му енергия, защото той е избрал за своя житейска 
съдба да бъде пазител на духовността, дори когато трябва да се противопостави на 
политическата власт. Той изповядва убеждението, че истината “ще се наложи със 
силата на гръмотевица”, защото е в основата на морала, че животът е сражение, в 
което човек не само трябва да презира подлостта в различните й проявления, но и 
да се бори срещу нея със слово и с дело. 

Един от образите на Михайловски, които битуват в мисленето за него, е 
образът на „гражданската съвест“, образ, който той отстоява неотклонно. И това е 
позицията на интелектуалеца като коректив на властта. Съвестта е неизменен 
компонент на личността. Тя е свързана със съзнанието на индивида и 
отговорността, която той носи, когато действа осъществявайки личния си интерес 
като част от общия интерес. 
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Време – дълг –  идентичност  
или тихата победа на човека  

във фронтовата лирика на Димчо Дебелянов 
 

Автор: Силвия Иванова 
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Лебедова 

 
Dimtcho Debelyanov is one of the bulgarian poets who go to the front during the First World War. 

Despite anticipation of doom, Debelyanov is steadfast in its decision to pursue the debt. The harsh truth of 
debt helps to find the essential to their identity, to preserve moral values and achieve its "quiet victory" over 
death. 

Key words: debt, humanity, death, victory 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Поезията на Димчо Дебелянов е лирическа автобиография за подемите и 

покрусите му. По нея можем да пресъздадем в пълнота живота на поета, да 
проследим нерадостната му участ и въжделенията му. Всяко стихотворение има 
непосредствен подтик, кълни от личните му преживявания и личната му съдба. Зад 
всяко от тях стои конкретен повод, силно завладяло го настроение- всяко от тях 
бележи характерен момент от емоционалната му биография.   

Стиховете и писмата му разкриват душевните противоречия и опита да 
намери спасителен пристан за изтерзаната си душа. Времето и идейните 
противоречия, с които е наситено то,  еснафската атмосфера, в която е принуден 
да живее поетът и битовизмът, който го задушава, разколебават идентичността му 
и задълбочават страданието. Този сложен психичен процес е най-отчетливо 
разкрит в писмата до  неговия близък приятел Николай Лилиев: Родихме се във 
времена, които са или велики, или безподобно подли. Сам не зная от какво 
страдаме – от слабост ли, от ненужна сила ли – изобщо аз нищо не разбирам 
тези дни. И струва ми се, никой нищо не разбира. Аз се повече и повече губя 
яснота на съзнанието, налитат ме срамни настроения и нелепи желания; често 
пъти ми се струва, че всичко съм забравил, че не зная кой съм, къде съм, с кои 
хора съм, и мисълта, че може би аз отдавна съм престанал да живея, че 
сегашният живот е едно бледо повторение на нещо минало, имало някога 
смисъл, мъчително ме гнети. Пък и тясната, прашната, сънната канцелария, в 
която сега работя, наистина прилича на гроб, в който аз съм погребан заедно с 
още пет-шест души книговодители и писари. Гроб, в който пият кафе, говорят 
глупости и цинизми и не гледат навън към улицата, защото прозорците от 
години не са мити и през тях нищо не се вижда. /16.02.1915г./ 

…Николай, Николай, защо ние, всичките, се уплитаме във въпроси –  
За другите най-лесно разрешими, а за нас, страшни като смърт? Да не 

знаеш къде си, всеки ден да се изправяш пред конфликти със себе си и вместо 
гордостта, че живееш поне малко по-висш духовен живот, да изпиташ 
самопрезрението на безволния…/15.09.1910г./ 

Кризата на идентичността поражда дълбоко страдание у поета и обуславя 
тематичната доминанта в творчеството му. Страдание - спасение  е основен 
проблем в поезията на Димчо Дебелянов, интерпретиран в различни аспекти, но 
неизменно с акцент върху копнежа за постигане на душевна хармония, ясна 
идентичност и намерен смисъл в живота. 

Страданието е породено от разминаването между стремежа към бленувано, 
идеално битие на духа и несъвършенството на човешката природа. То е многолико 
и сложно нюансирано - печал, жал, тъга, поплак,мъка, нерадост и „скръбен вик”.  
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Спасението в поезията на Дебелянов е търсено в любовта, в бляна, в 
изкуплението, но е намерено в изпълнения патриотичен дълг – екзистенциален 
избор, който е израз на ясно самоопределяне и висок  морал.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Първата световна война е една от най-тежките войни в историята на 

България, продължила от 1914 до 1918 година. През 1916 година окончателно 
става ясно, че войната ще бъде дълга и продължителна. И на Южния фронт, както 
и в Западна Европа, се налага позиционна (окопна) война. На този фронт 
ненахранените, голи и боси бойци трябва да издържат непрекъснатия натиск на 
един многоброен и силен противник. По същото време войнишките жени и деца във 
вътрешността на страната са гладуват, без да има кой да се погрижи за тях. 
Нямало е поздрави от родината, колети, писма. Ако са пристигали случайно, те са 
носели нови грижи. 

На този южен фронт, през 1916г. попада и Димчо Дебелянов. Той заминава, за 
да изпълни патриотичния си дълг и застава редом със своите сънародници в 
техните борби. Един от разпространените митовете е, че Димчо Дебелянов е могъл 
да остане на мирновременната си служба 16 , а заминава като доброволец на 
фронта. Димчо Дебелянов не е доброволец, а е официално и със съответната 
обща заповед мобилизиран в определен момент от развоя на събитията.17 

Никой не тръгва с лековата стъпка към смъртта, та и той... Пък и да не 
забравяме - това не е есента на 1912 година, когато българинът знае, че се бие и 
се среща със смъртта в името на бъдеща целокупна България. Малък е отрязъкът 
от време между тази еуфория и ситуацията през 1916-та. Но той е от съдбоносно 
значение за определяне поведението на интелектуалец от ранга на Димчо 
Дебелянов, който кардинално се разминава и с кроежите на политическата 
върхушка, и с наивния патриотичен порив на обикновения българин. 
Фаталистичното чувство със сигурност нахлува при всеки от участниците в боевете 
и постоянно присъства във военно време.То е особено осезаемо - до болезненост у 
човек с мистична нагласа на съзнанието, какъвто е Дебелянов18. Предчувствието за 
обреченост настойчиво се налага в разговори с близки и приятели, преди да замине 
за фронта. В този момент Димчо Дебелянов споделя с братовчедка си Елисавета 
Дебелянова: „но да ти кажа ли… Отивам с мисълта, че няма да се върна…Едно 
такова тъмно предчувствие ме гнети.”  

Когато се сбогува с Димитър Подвързачов, в чийто дом живее, Димчо 
Дебелянов казва: „Чувствам, че няма да се върна вече.” Съпругата на 
Подвързачов също си спомня: „Изглежда, той имаше някакви лоши предчувствия, 
защото спомням си, говореше, че няма да се върне.” Същото споделя и с Михаил 
Димитров: „ Аз отивам и зная, че няма да се върна;ще блясна като искра и като 
искра ще угасна.” 

Въпреки предусещането за гибел, Дебелянов е непоколебим в решението да 
следва дълга си.Това заминаване е единственият правилен изход за него и той 
гледа на новия си живот като „дезинфекция на душата”, като средство за 
прочистване и спасение. Именно на фронта проличават голямата му физическа 
сила и издръжливост. Там, където ”всеки ден е ден без отдих, безсънна-всяка 
нощ”, поетът стига до съдбовни прозрения за смисъла на живота, за дълга и за 
поетическото творчество. 

                                                 
16По това време Димчо Дебелянов работи като докладчик във Върховната Сметна палата 
17Акад.Иван Радев. Димчо Дебелянов-неизвестни документи за съдбата му на фронта (По материали от Държавен 

военноисторически архив-В. Търново) - http://liternet.bg/publish2/ivanradev/debelyanov.htm  
18В различни моменти от живота си Димчо Дебелянов споделя фаталните си предчувствия: „Никой не може да 

избяга от съдбата си…Затова човек трябва да се примирява с всичко”; „Всичко на тоя свят се заплаща. И когато заплащаме, 
даваме повече отколкото сме взели”. 
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Прекият допир с войнишките маси и с живата действителност слагат отпечатък 
върху светоусещането му, върху поетическото виждане и върху творческото му 
въображение. Душата му става изострено чувствителна към заобикалящите го 
явления, погледът — насочен към ежедневието, в дребните факти на което се 
проявяват големите въпроси на времето. Събитията пряко го интересуват, защото 
самият той е участник в тях, съдбата на обикновените хора по-силно го вълнува, 
защото той я споделя – това е и негова съдба. Този суров бит, който го изправя 
пред лицето на страданието и на смъртта сякаш променя ценностите му и 
подпомага преподреждането на приоритетите, при което процесът на 
самоопределяне се избистря.През деня той живее със служебните задължения, в 
часовете на отдих — с образите и мислите, останали незаличимо в паметта. 
Заобикалящият го свят преминава в съдържанието на неговите стихове – в него 
кристализират разбирането му за дълг и морал, за смисъла на живота и на 
смъртта. 

През последните месеци от живота си Димчо Дебелянов създава своя 
знаменит цикъл военни стихотворения, наречен „Тиха победа”, в който са 
включени.: „Прииждат, връщат се”, „Нощ към Солун”, „Старият бивак”, „Един 
убит”, „Тиха победа” и „Сиротна песен”.19 

Във военната поезия на Дебелянов настъпва доловима промяна в 
самосъзнанието и светоусещането на лирическия „аз”. Той, изправен пред 
разрушителния хаос на войната и реалността на смъртта, губи своята предишна 
самозатвореност, „дехерметизира” се и сякаш успява да се интегрира в 
заобикалящия го свят. Досегът с вилнеещата смърт го води до ново себепознание и 
самопреценка - той започва да се осмисля като част от някаква човешка общност, 
намираща се в кризисна и „погранична" екзистенциална ситуация. В тези 
стихотворения наред с личността му изпъква сливането с друг образ- народът, 
войнишките маси, безименният колектив. Това, разбира се, не означава, че аз-ът 
изцяло губи своята индивидуална обособеност. По-скоро той успява да преодолее 
своята екзистенциална самота, предишното си трагично отчуждение от другите и 
претенцията си за изключителност, като в същото време опазва автономността на 
своя духовен свят. Стихията на войната, страданието и общата участ сродяват 
всички, изравняват и малкия, и великия. Всички са единни в копнежа по мирен 
живот, дом и труд, но всеки е сам със собствените си мисли, мечти, грижи и 
собствен свят „всички са един и всеки все пак-сам”. 

В тези творби войната не е видяна в баталните й измерения. Тя е представена 
най-вече в затишията между сраженията, на самовглъбени и многозначителни 
мълчания, провокиращи сериозен размисъл за смисъла на човешкото 
съществуване. Показателно за това е стихотворението, „Тиха победа”, 
представляващо опит да се разгадае вечният кръговрат на живота и смъртта в 
ритъма на битието. Смъртта е видяна като завръщане, но вече към архетипния 
извор на живота – „земята-майка”. Една нова вяра като че извира от 
неизчерпаемите сили на земята, от могъщите приливи и отливи на войнишкото 
море, капчица в което е и самият поет.  Зовът на земята не е някакъв мистичен вик, 
а онова успокоение, което скитникът най-после намира след дълго лутане и 
търсене. В успокоението несъмнено има и  скръб, и смътни предчувствия, и жалба 
по отминалите дни. Но безименните войници и „земната любов” дават сили на 

                                                 
19Всяко отделно стихотворение, както аргументирано доказва Тихомир Геров, има строго фиксирана „география“, 

свързва се с определена обстановка, време, събитие, повод.Тихомир Геров открива известно влияние на Ницше при 
създаването на стихотворенията от фронта. На Димчо Дебелянов му прави силно впечатление един пасаж от „Тъй рече 
Заратустра”-Завръщане в дома, където е подчертал „сам себе си да скриеш и своето богатство научих там долу аз:че 
намерих всекиго беден духом.” 
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лирическия герой, успокояват го. Спасителният пристан е намерен заедно с 
открития смисъл – изпълненият патриотичен дълг: 

…Разстлала се е ясна шир 
и в нея странникът недраг 
след много бури най-подир 
намира своя роден бряг.- 
(„Тиха победа”) 
Това е мъдрото и просветленото разбиране за смъртта като момент от вечния 

кръговрат на живота в природата, както и нейното хармонично вписване в родното 
пространство, където универсално и национално са примирително споени. В 
стихотворението „Тиха победа” е постигната победа над мъчителното душевно 
колебание и е преодолян страхът от смъртта. 

На фронта подпоручик Дебелянов е обикнат от войниците, защото под 
военната му куртка тупти високохуманно сърце. Обикват го заради непринуденото 
му участие в техните разговори, в трудния фронтови живот, заради човешките му 
качества и обноски. Показателни за това са думите му към неговия познат, 
подофицер Спасов: „Гледай службата, па и човещината не забравяй”. Самият той 
никога не забравя човещината, състраданието и справедливостта.  

Стихотворението „Един убит” издава изключителна любов към човека. 
Хуманизмът на Дебелянов  се поражда от непосредствения допир с 
действителността и извира от съкровените дълбини на сърцето му. Съхранената 
човечност и милост към убития войник  характеризират основното и определящо 
качество на личността му и това изтъква най-интимната му същност като човек. 
Образът на противника вече не предизвиква омраза и това чувство е заменено със 
състрадание към неговата участ. Лирическият герой, чийто прототип е Дебелянов, 
болезнено изживява смъртта на убития и ни побратимява с него:  „Той не е вече 
враг”. 

Лично-субективният елемент в картината, рисуваща загиналия неприятелски 
войник е плод единствено на въображението, виденията и разбиранията на поета 
за смъртта и може би за собствената му смърт — тиха, спокойна, примирена:  

Ето, в хлътналия слог 
легнал е спокойно-бледен 
с примирена скръб загледан 
в свода ясен и дълбок. 
(„Един убит”) 
Така си е представял той смъртта, така я и рисува. Самият Дебелянов, малко 

след като написва  „Един убит“, загива в сражение, почти по същия начин .20 
В този цикъл е и заветното стихотворение „Сиротна песен”, което е 

предчувствие за близката смърт. В това предчувствие няма разяждаща сърцето 
мъка. Мотивът за „тихата победа” звучи и тук: 

Ще си отида от света – 
тъй както съм дошъл, бездомен, 
спокоен като песента, 
навяваща ненужен спомен. 
(„Сиротна песен”) 
Това стихотворение винаги ще ни звучи като сетно прощално писмо, като 

последна дума на човек, изпълнил достойно дълга към родината. 
  

                                                 
20Из писмо на Илия Дебелянов  до жена си:„Гледам:лежи неподвижен, хубав, усмихнат, като че ще ми проговори“. … 

и се вгледах в лицето му. То беше съвсем спокойно. Димчо спеше“.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Можем да си представим какъв е бил животът му, за да може във войната да 

намери освобождение! Тя го изважда от застоялото блато на бита, чиято плесен 
разяжда духа му, разкрива му нови възможности и му вдъхва нови мисли и 
настроения. И ние виждаме как той внася в жестоката атмосфера на войната 
хуманни и човешки елементи. И светът се възприема в поетически образи, живее 
особен, въображаем и строго емоционален живот с дълбоко съзнание за 
отговорност и дълг. Стихотворенията от цикъла „Тиха победа” – говорят с език по-
искрен и сърдечен от всичко, що е писано у нас и разказано за войната.  

Димчо Дебелянов пада пронизан от куршум на 2 октомври 1916 г. при Демир 
Хисар през Първата световна война едва на двадесет и девет годишна възраст. 
Открил същностното за своята индивидуалност, постигнал чрез изпълнения дълг 
усещането за цялостност и намерил отговор на въпроса „Кой съм аз“, той си отива 
от този свят достойно, съхранява човечността си, преодолява страха от смъртта и 
така постигна своята „тиха победа”. Творбите, които оставя-вълнуващи и 
трогателни, разкриват променения поглед към света, промените в идентичността и 
ценностите, в много голяма степен определени от историческите особености на 
времето. 
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Моралните послания на Стоян Михайловски 

в „Книга за българския народ” 
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The paper deals with one of the most famous satire productions of Stoyan Mihaylovski. It presents the 

person Stoyan Mihaylovski and the moral messages which the poem carries. The text presents the author’s 
outlooks of the literature art and the reality of Bulgaria after the war in 1878. 

Key words: disposition, morality, culture, people’s power, democracy; 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
През целия си съзнателен живот Михайловски е максималист, изпреварил 

времето си. Уникален дух, който смесва по своеобразен начин възрожденското и 
модерното за 80-те и 90-те години на ХІХ век, той има съдбата на “обществен 
феномен” и “психологическа загадка”, поради което “не се поддава на 
категоризиране нито в литературата, нито в политиката, с него никой не е съгласен, 
под негово знаме никой не върви, но той действа неотразимо на всички” (д-р К. 
Кръстев). Нравственият максимализъм предопределя и основните теми в 
творчеството му, силно повлияно от възгледите на френските моралисти. 

Делото на Стоян Михайловски като духовен водач и идеалист с високи духовни 
ценности е обезсмъртено във времето с поемата, донесла му най-голяма слава – 
„Книга за българския народ“ (1897). Произведението е плод на възмущението от 
деморализацията на управляващата власт в България през 90-те години на ХІХ век. 
„Книга за българския народ“ е свидетелство за нравствените принципи на писателя 
и за чувствителната му обществена съвест. Тя изразява обществено-политическата 
и духовно-културната реакция срещу един режим и една обществена система, които 
са разрушителни по отношение на основните принципи на демокрацията. Тази 
философско-сатирична поема има за цел да изобличи политическите и духовните 
недъзи на диктаторските режими, които се основават на единовластието, и да 
изрази авторовите морални убеждения, които са изградени въз основа на 
демократични принципи и хуманизъм.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
„Книга за българския народ“ според редица критици и изследователи е 

характерен документ за социално-политическия живот в освободена България през 
първите две десетилетия. Макар и конкретно обвързана чрез заглавието с 
българската национална съдба, чрез посвещението 21, което според Иван Богданов 
(един от най-големите изследователи на живота и творчеството на Михайловски) 
носи високия хуманистичен патос на Юго, тя разширява времето и пространството 
на своите адресати и универсализира моралните си послания. Основните проблеми 
за властта, деспотизма, свободата, покварата, невежеството, насилието, човека са 
вечни и универсални – непреходни във времето. 

Философско-сатиричната поема подлага на унищожителна критика властта и 
всички държавни пороци. Тя има интересна творческа история, която в голяма 
степен е ключ и към осмислянето на посланията. От Иван Богданов научаваме още, 
че отначало книгата е била замислена под заглавието „Завещанието на везиря или 
философия на мракобесието”.  Авторът подчертава, че в образа на главния герой, 

                                                 
21 На всички страдалци, на всички унижени, онеправдани и угнетени посвещавам тая сатирическа сбирка, в 

която им показвам какви средства употребяват деспотите, за да увековечат властта си, Михайловски Ст., „Поезия“, 
Велико Търново, 1994, с.63. 
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старият везир Абдулрахман паша, „прозират черти портрета на Фердинанд и черти 
от образа на първия царски министър Стефан Стамболов, осемгодишният режим на 
когото е дал много поводи на мрачната муза на нашия изобличител да се гневи и 
негодува“. Като народен представител Михайловски е член на анкетната комисия, 
която разглежда делата на Стамболовото правителство. Той и всички останали 
членове описват в един огромен сборник редица злоупотреби с властта, 
използването й за лични облаги и забогатяване, унищожаване на личните и 
обществени свободи. „Книга за българския народ“ поражда много асоциации със  
сборника, изпълнен с описание на политически афери. „Книгата“ изобилства с 
изобличения на грабителското забогатяване и неговото поощряване – основна 
форма на политическия разврат. 

В „Книга за българския народ“ Михайловски не просто описва механизмите на 
автокрацията, на диктатурата, които обезличават и „обезчовечават“ личността.  
Сатиричният патос се съдържа в точното назоваване на аморалните принципи на 
управление. Чрез думите на Абдулрахман паша, отправени към неговия наследник, 
тези принципи са нравствено преобърнати и звучат с цинична откровеност. Техният 
смисъл трябва да е заветен, изпълнен с мъдрост, но всъщност звучат дори 
злокобно:  

За да господаруваш, развращавай! 
Душите помрачавай и царувай! 
Триумф за да дочакаш, сей зарази в духовете! 
Притискай безпощадно 
всяка доблест 
и  всяко вероломство насърчавай! 
 
Човек наивен – служи на рода си; 
човек практичен – служи си с рода си!... 
 
Властта е хан, където хитреците 
Завземат най-разкошните салони. 
 
Не обичай нищо!  
Държавникът си служи с хорски страсти, 
а сам той е безстрастен... 
 
Бездушността е най-добрата броня... 
 
Ако има на земята нещо безсмъртно – 
то е жадността човешка... 
 
...днес хората са ценности- 
едните – петачета; другите-дукати... 
 
Формулирани в повелително наклонение и в афористична форма тези 

послания звучат с категоричност, която парира всеки опит за усъмняване и 
отхвърляне. В часа, когато е настъпил краят на „печалната комедия везирска” и се 
свалят всички маски, циничната откровеност е ужасяваща. Тя въплъщава теорията 
на разврата, според която човекът е идентифициран със скот и марионетка, а в 
неговата природа се оказва най-ценно качество лакейщината. Раболепието е път 
към успеха, безхаректерността и отказа от идеали – залог за успех и по-висока 
позиция в социалната йерархия. Аморалната същност на авторитарната власт е 
изобличена и чрез философията на покварата – „големец се връзва за порока”. 
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Мерзостта, коварството, послушанието – това са качества, които гарантират 
просперитет при такъв тип управление. Те са отрицание на всякаква 
добродетелност, идеализъм, знание и прогрес.  

Злото е превърнато общ и единствен закон, то има много лица и проявления. 
То е подхранвано и опазвано дори , защото „само чрез него е възможно 
съществуването на единовластието”. „Книга за българския народ“ , като обрисува 
картините на тиранията, води борба с нея. Моралните послания са изразени чрез 
изобличението. Нравствеността във взаимоотношенията между хората е показана 
като необходимо условие за наличието на демокрация. В демократични условия 
човек действа, следвайки своята собствена нравствена мяра. Развращаването на 
нравите е основен принцип за утвърждаването на автокрацията.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Моралните послания,  интерпретирани в „Книга за българския народ” са,  че  

деспотизмът е антихуманен, убива духа и измерва стойността на човека чрез 
пороците му.  Власт, която се крепи на изнудване, насилие, лицемерие и 
невежество, която изразява презрението си към онези, които трябва да направлява, 
е прогнила в самата си същност. Срещу нея е нужна съпротива. Свободата е 
ценност, която трябва да бъде защитавана, а това е възможно, когато тя е осъзната 
преди всичко като състояние на духа. Необходима и промяна в манталитета и в 
морала. Законите сами по себе си не могат да наложат това.  

Тези убеждения са резултат от идеалистическите представи на Стоян 
Михайловски за обществото и законите. Според него „Не законите създават 
добродетели, а добродетелите се пазят от закони. Правова държава е оная, където 
правото е вписано в съвестите, преди да бъде написано в повеленията на 
законодателя.22” 
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Summary: After signing the Treaty of Craiova in 1940, which ended the Romanian occupation, 

Southern Dobrudzha returns to Bulgaria. In Silistra began feverish work to restore the Pedagogical School. 
With this act the government expressed its willingness and endeavor to become Silistra in one of the cultural 
centers of Bulgaria. Bulgarian population suffered, suffered historical misfortunes of fate, actively supports 
the government and is included through various initiative, helping to restore the Bulgarian education and 
national cultural spirit in the region. During this period of life of Silistra journalism (newspaper,,Boom") and 
education become a national unifier and a pillar of patriotic education. 

Key words: pedagogical school, Craiova, national consciousness, Southern Dobrudzha, History of 
Dobrogea, Glorification of Silistra pedagogical school for 50th anniversary, mother homeland. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
След подписването на Крайовската спогодба през 1940 г., която слага край на 

румънската окупация, Южна Добруджа се възвръща към  България. Държавните 
мъже вземат спешни мерки за възстановяването на българската култура и 
образование в региона. В Силистра  започва трескава  работа за възстановяването 
на Педагогическото училище. С този акт правителството изразява желанието си и 
полага усилия да превърне Силистра в един от културните  центрове на България. 
Непоклатимият  български дух и жаждата за знания са отличителна черта на 
местното население. Именно тези качества помагат за запазването на 
българщината в този регион по време на румънска окупация. Изстрадалото 
българско население, понесло историческите несгоди на съдбата,  активно 
подпомага правителството  и се включва чрез различни инициативи, съдействайки 
за възстановяване на българското образование, национален и културен дух в 
региона.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Още при създаване на новата българска държава през 1878 г. правителството 

инициира програма за укрепване на националното съзнание и чрез редица 
целенасочени действия приобщава населението от пограничните региони. Това е 
необходимо, тъй като там протичат бурни преселнически процеси, липсва 
национална хомогенност, поради смесване на различни етнически групи, и години 
наред то е подложено на опити за асимилация. За изпълнение на тази цел основна 
роля има просветното дело. 

На 21 май 1880 г. на 40-тото заседание на Второто обикновено народно 
събрание се приема предложението на министъра на народното просвещение Иван 
Гюзелев, според което правителственото четирикласно училище в Пазарджик 
(Добрич) се превръща в учителска семинария и се премества в Силистра. Първият, 
назначен от Министерството на народното просвещение, директор на учителската 
семинария е Стоян Зимов. С Указ No 756 от 18 декември 1880 г. правителствената 
учителска семинария в Силистра се трансформира в трикласно правителствено 
училище. През 1890 г., след сливането му с новооткритото педагогическо училище, 
то е именувано Държавно педагогическо мъжко трикласно образцово училище 23. 

                                                 
23 Лебедова, Р. 120 години педагогическо образование в Силистра. Силистра, 2011, с. 

3. 
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Училището се превръща в огнище на просветата и културата за целия 
североизточен регион. Създават се учителски кадри с професионална подготовка – 
факт, който обуславя повишеното качество на образователния процес, повишения 
брой ученици и увеличения брой училища. Прецизна информация в съпоставителен 
план предлага П. Тодоров в История на Добруджа, т. 4. Броят на училищата в 
периода 1897-1910 г. нараства, както следва: в целия регион – от 147 училища през 
1897  на 215 през 1910 г.24 Кадрите на Педагогическото училище в Силистра са 
високообразовани личности с възрожденски дух. Те работят всеотдайно за 
създаване на културен живот в града, за учредяване на институции, чрез които се 
укрепва националното съзнание.25 

Румънската окупация през 1913 г. пресича един духовен процес, тъй като 
Педагогическото училище съществува, но в емиграция. Започват действия за 
национална и културна асимилация на местното население.  

Възвръщането на Южна Добруджа през 1940 г. към Майката отечество по 
силата на Крайовската спогодба дарява свобода: 

На 1 октомври 1940 г. в Силистра влязоха отново българските войски и 
властите, съгласно сключената на 7.IX.с.г. доброволна спогодба в Крайова, 
според която Румъния се отказва завинаги от каквито и да е претенции за Южна 
Добруджа и Силистра !      

Силистренци познаха срама и неволята на робството; затова днес те най-
много ценят и се радват на така очакваната свобода, която заслужиха  и за 
която дадоха  много скъпи жертви!...(в. „Подем”) 

Историческият акт способства за възстановяване на образователното дело и на 
културния живот в региона и е ознаменуван с редица събития с подчертано 
патриотичен заряд: 

 На 30.IX.1940 г. излиза специален брой ,,Светлина” по случай освобождението  
на Силистра ‘’ 26.  

 По  инициатива на д-р Донев и Петър Бояджиев се подготвя тържествено 
честване на 50-годишния юбилей на Педагогическото училище в Силистра. 
Създаден е  Юбилеен комитет с почетен председател проф. Богдан Филов -
министър-председател и министър на народното просвещение. 
Съпредседатели са: Никола Мушанов – народен представител в XXV народно 
събрание; Иван Дочев – кмет на Силистра; полк. Козаров – началник на 
гарнизона; секретар – д-р Ст. Донев;  членове – Хараламби Стефанов, д-р 
Васил Манов, Петър Бояджиев, Асен Господинов, Димитър Нейков, Иван 
Кръстев, д-р Димитър Гинев, Ал. Великов и Тодор Панчев. Създава се и  
местен  акционен комитет в състав: Христо  Андреев, Димитър Железаров, 
Драгомир Божинов, Петър Жечев 27.  

 На 1 октомври 1941 година се провеждат тържества във връзка с честване на 
три ключови събития - първата годишнина от освобождението на Добруджа, 50 
години от създаване на Педагогическото училище и освещаване 
новосъздадения паметник на Стефан Караджа, дело на Павел Метеоров.  

                                                 
24 Тодоров, П. Културно-просветен възход – В:История на Добруджа, т.4, Фабер, В. 

Търново, 2007, с.48. 
25 Повече по въпроса виж в ст. на Р. Лебедова История на Педагогическото училище 

в Силистра- В:Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, том50, серия 10, 2011 , с.10. 
26 Бояджиев, П. Култура в Силистра-1878-1944. 

27 Вестник ,,Подем” 15  януари, 1941г., бр. 2. 
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 Отпечатан е юбилеен сборник „Прослава на Силистренското педагогическо 
училище за 50-годишен юбилей”.  

 Ключовата роля на образователното дело в утвърждаване на националното 
съзнание е откроена и чрез акцент в поздравителните думи на проф. Богдан 
Филов – министър-председател и министър на народното просвещение : 
 Силистренската гимназия е била в продължение на 50 години, въпреки 

всички повратности на съдбата, огнище на българската просвета и култура. 
Сега, когато Добруджа се върна отново към България, пожелавам на гимназията 
още по-усърдна и плодотворна дейност за сполучливото изпълнение на нейната 
културна и историческа мисия!  

Още в първите дни след възвръщането на Южна Добруджа към майката 
Отечество Цар Борис ІІІ изразява своята подкрепа и радост към този исторически 
акт  с прочувствена телеграма, в която дава израз на любовта и симпатиите си, 
които има към Силистра и доказва тези чувства със своя щедър жест – той подарява 
на бедните силистренци сумата от 10000 лева28. 

На 8 октомври 1941г. Педагогическото училище бива преобразувано в 
Учителски институт за първоначални учители с 4-годишен курс на обучение над пети 
гимназиален клас. То е именувано ”Цар Борис ІІІ” – като благодарност за неговия 
принос в освобождението на Южна Добруджа. С това име институцията съществува 
до 1945 г., когато промяната на обществения строй води до промяна и в името – 
„Димитър Благоев”. 

В периода след възвръщането на Южна Добруджа към България патриотичното 
възпитание е грижа и на Министерството на просвещението. В редица документи, 
изпратени до училищата, се изисква тържествено отбелязване на годишнини, 
свързани с велики личности и събития . 29  Събират се материали, които 
удостоверяват , че български учители, изпълнили патриотичния и гражданския си 
дълг, са достойни за възхвала.  Тези материали ще бъдат отпечатани в специален 
сборник, който ще се разпространява сред гражданството и сред учениците 30. 

За изграждане и утвърждаване на национално съзнание най-голям принос има 
историята. Познанието за миналото и начините на интерпретацията му имат 
идеологическа насоченост. По тази причина местната интелигенция работи по 
идеята за създаване на исторически сборник ,,Силистра”. Има се предвид , че с това 
дело ще бъдат ангажирани д-р Слави Чаушев и Никола Атанасов, тъй като те вече 
имат изяви по темата. Предвижда се той да бъде завършен и представен през 
културната седмица на Силистра, която ще се проведе през месец май 1942 г. 31. 
Тази история би повдигнала патриотичния дух и би била основно помагало при 
укрепване на националното съзнание чрез образователното дело.  

 

                                                 
28 Вестник ,,Подем „1941г. , бр. 4. 
29 Документи във връзка с отбелязване годишнини, свързани с  В. Левски, Н. Геров, Ив. 

Вазов, Гергьовден- Ден на храбростта, Архангеловден и паметта на българските воини, 
Първи ноември – ден на будителите, 24 май – ден на славянската писменост и др. ( Държ. 
архив, Силистра. Ф112 к, ае-2, оп.1, л 44, 59, 5,7, 104). 

30 Държ. архив Силистра, Ф112 к, ае-2, оп.1, л. 143. 
31 Предвид на това , че през м.май 1942 в Силистра ще се състои една културна 

седмица,г.г. д-ръ Слави Чаушев и писателя Никола Атанасов са помолени от нас да 
разширят до сегашния труд на г. Чаушев. Имаме също сведения,че подполковник Цанев 
от пехотната школа В.Търново,също работи върху история на Силистра. Желателно е 
много да се съгласуват усилията и знанията на уважаемите наши съграждани,за да 
можем до година да се поздравим с един отличен ,,Сборник Силистра“ или ,,История на 
Силистра” (Вестник ,,Подем“1941 бр.4). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
През този период от живота на силистренци журналистиката (вестник ,,Подем“)  

и образованието се превръщат в национален обединител и в стожер на 
патриотичното възпитание. Тъй като Силистра е граничен пункт, там националното 
съзнание трябва да бъде най-крепко, защото знанието е крепост на духовността и 
възможност за противопоставяне на всякакви опити за културна асимилация. В 
постигането на тази цел се ангажират най-вече учителите, от които се очаква да 
бъдат „най-добрият разсадник, най-живият пример на това съзнание”. Идеята на 
правителството е в образователното дело да бъдат ангажирани младежи от Южна 
Добруджа, тъй като те, след като получат учителска правоспособност, ще 
предпочетат да работят в родния си край. Едновременно с това ще се поддържа 
добра демографска картина и високо културно ниво. Привличането на млади хора и 
от други региони на България способства за стопанското  развитие на града, който 
икономически е поизостанал, предвид доскорошната си историческа съдба. 
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Main thematic cores in the proceedings "50 years of pedagogical education in Silistra": 

The article deals with the memories from the life of prominent personalities connected life and work with 
pedagogical school in Silistra. How they have contributed to formation, different stages of development 
and confirmation of the pedagogical school as a cultural and educational center of the North-Eastern 
Area in Bulgaria-Dobrudzha.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
В историята и развитието на педагогическото образование в България, своето 

заслужено място намира и Силистренската педагогическа школа, поставила 
началото си още в първите години след Освобождението. За нейното развитие и 
утвърждаване принос има както Държавата като институция, която се грижи за 
духовната възмога и укрепване на националното съзнание особено в пограничните 
региони, така и местното население и местната власт, които показват многократно 
своя пиетет към образованието. В първите години след Освобождението, когато 
преродена България е била в процес на възстановяване на своето самочувствие, 
образованието носи отговорността да възвърне самоувереността на българина. На 
образованието не се гледа като самоцел, то е искрата, която ще запали и поддържа 
пламъка на българщината, на свободния дух, подхранен от спомена за гордо минало 
и надеждата за светло бъдеще. Затова, когато  възниква идеята за новото училище, 
тя получава всеобща подкрепа – от местното управление, от държавната власт, и 
най-вече от местното население. Силистренци и хората от близките населени места 
участват активно в изграждането на училището със средства и материали, 
обединени от общата кауза за  превръщането на гр. Силистра в значим център на 
образованието като стожер на българската духовност  

Ценна информация за това родолюбиво дело е събрана в сборника „Прослава 
на Силистренското педагогическо училище“, издаден по повод честване на 
половинвековния му юбилей. [1] 

Целта на настоящия доклад обаче е да проследим не историческото развитие 
на силистренското педагогическо училище, а неговия дух, който редица възпитаници 
и възпитатели пресъздават в свои кратки мемоари. Този дух е в основата на 
духовното съзряване на българското общество и създаването на гражданско 
съзнание и се проявява и в основните тематични ядра на сборника.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Предпоставка за реализиране на целите на образователното дело е 

създаването на добра материална база, осигуряването на подходящ екип от 
преподаватели и привличането на достатъчен брой ученици с необходимите 
интереси и потенциал. Това са и основните тематични ядра в спомените на бивши 
учители и ученици, включени в юбилейния сборник „Прослава на Силистренското 
педагогическо училище“, издаден през 1941 г . в чест на юбилея и като едно от 
емблематичните събития,  с които се чества възвръщането на Южна Добруджа към 
майката-отечество. 

Още от самото му създаване [2] в Педагогическото училище се обучават 
бъдещи учители от почти цяла България – курсистите от първия випуск са от 
Еленско, Тревненско, Дряновско, Габровско, Ломско, Балчишко, Варненско, 
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Русенско, Силистренско.  По-късно са привлечени като стипендианти и българи от 
Северна Добруджа. Поради засиления интерес и добрите резултати, скоро, по 
инициатива на Дянко Коджабашев – кмет на Силистра, и на Петър Чаушев – 
председател на Окръжната постоянна комисия, населението в Силистра събира 
средства за изграждане на самостоятелна сграда на Педагогическото училище в 
града. Инициативата получава морална и материална подкрепа от правителството 
на Стефан Стамболов, изразена лично от Георги Живков – министър на народното 
просвещение. Сградата е завършена за година и половина. 

От 1 септември 1892 г. учебните занятия се водят в новата сграда на 
Педагогическото училище (днес сграда на Художествената галерия). Тя е 
проектирана по плановете на виенски архитект в бароков стил, с 9 големи класни 
стаи, с 3 салона за рисуване, гимнастика и пеене, стаи за кабинети по физика, 
химия, естествознание, 2 библиотеки, 4 стаи за образцови отделения, стая за 
метеорологически наблюдения. За безупречната архитектура свидетелства не само 
фактът, че фотографии на сградата са изложени в българския павилион на 
Всемирното изложение в Париж през 1900 година, а и вниманието, което 
възпитаниците на училището му отделят в своите спомени, грижливо събрани в 
сборника „Прослава на Силистренското педагогическо училище“ по случай 50-
годишнината от създаването му. Така например Иван Кръстев, дългогодишен 
образцов учител в педагогическото училище и околийски училищен инспектор, пише: 
За новооткритото училище окръжната постоянна комисия в Силистра е 
издигнала - в началото още - величествена сграда, която и днес няма равна не 
само в Силистра, а и в близките околни градове. [3] 

Харалампи Т. Петев, възпитаник на Силистренското училище, с последваща 
реализирация на значими постове, казва: Педагогическото училище в Силистра бе 
едно от най-добрите. Тогава, когато дори и в столицата и големите наши 
градове нямаше специални сгради за училища, Силистра се гордееше с хубаво 
здание, построено специално за нуждите на педагогическото училище със 
светли, хигиенични и обширни стаи и салони,  а учителския кадър бе един от най-
добрите. [4] 

Нико Просеничков, родом от гр. Лясковец, възпитаник на Йенския университет, 
с възхищение описва сградата на училището, в което той е бил учител по педагогия 
като една от най-красивите сгради в света, с хубаво подредена градина и голям 
училищен двор, с хубава желязна ограда; големи и слънчеви класни стаи, с добре 
подреден гимнастически салон, с нужните пособия в кабинетите по всички учебни 
предмети, зала за държане сказки, даване концерти и държавни представления. 

Камен З. Каменов, възпитаник на педагогическото училище, издигнал се до 
началник на отделението за финансови проучвания и информация в 
Министерството на финансите, споделя как още е жива в паметта му представата за 
голямата и хубава сграда на Педагогическото училище с нейните просторни и 
удобни салони по гимнастика, ръчна работа и рисуване и с разните научни кабинети, 
вън от светлите и хигиенични класни стаи, на която някои от гимназиите в столицата 
могат с основание да завидят. 

Естествено, добрите условия на работа улесняват задачата на просветното 
дело, но не малко писания ни доказват, че отношението към духовността в региона и 
грижата за знанието съвсем не са зависели само от добрата материална база. 
Училището се възприема като добро, когато има добри преподаватели – те са 
основният двигател на просветното дело, те определят културния хоризонт и 
постиженията на бъдещите учители, те дават облик на културния живот в града и 
региона.  

Получили висше образование по философия и педагогия, специализирали в 
едни от най-известните центрове на университетската педагогика в Германия и 
Швейцария (Лайпциг, Йена, Цюрих), директорите и преподавателите в 
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Силистренското педагогическо училище свързват теоретическата си подготовка с 
училищната практика и пренасят постиженията на европейската педагогика в 
България, адаптирайки я към нашата действителност. 

Педагогическото училище е било люлка на голяма част от българската 
интелигенция не само в сферата на образованието, а и в редица други направления. 
Личности като Иван Кръстев, Д-р Васил Манов, Радион Власев, Стоян Заимов, Асен 
Господинов, Матей Рибаров, Димитър Тончев и др. са влагали цялото си сърце, 
професионализъм и инелектуални възможности в своята работа. Страстта към 
знанието, с което са били закърмени техните ученици, е разпалвала и у последните 
пламъка на патриотичния дух и нуждата да споделят с другите това, на което те 
самите са били научени, за да съществува и да се развива българското 
образователно дело. Европейският цивилизационен дух се долавя особено 
осезаемо с настъпването на новия ХХ век, когато в Силистренското училище  
преподаватели по педагогика са д-р Васил Манов, д-р Димитър Динев, д-р Никола 
Тончев, д-р Тодор Данков, д-р Добри Аврамов, Никола Просеничков, д-р Слави 
Чаушев, Станчо Коларов – високообразовани мъже, по-голямата част от които са 
завършили висшето си образование в Йена [5]  (Германия) – един от центровете на 
педагогическата и на философската мисъл в Европа. 

Особено внимание заслужава д-р Стойчо Донев, който след обучението си в 
Държавното педагогическо училище в Силистра, продължава своето образование в 
гр. Йена (Германия), където следва педагогика и философия. В своите спомени за 
Силистренското педагогическо училище той емоционално обрисува фрагменти от 
живота си в гр. Силистра и вплита редица факти, от които днес ние черпим ценна 
информация за препятствията пред тогавашното българско просветно дело, като 
например факта, че обучението е ставало с руски учебници по алгебра, физика, 
космография и др., поради липса на български. 

Тук е мястото да споменем и думите на юриста Кънчо Христов, който завършва 
първия випуск на Силистренското педагогическо училище. За Сборника „Прослава 
на Силистренското педагогическо училище“ той пише:  

Това беше през 1890г. - тъкмо 12 години след освобождението на България. 
Бях в първия випуск на Силистренското педагогическо училище. През това време 
председател на Силистренската постоянна комисия беше известният 
общественик и голям ученолюбител Петър Чаушов (отдавна покойник), баща на 
педагога Д-р С. Чаушов. Той, следейки отблизо и с голям интерес развоя на 
учебното дело в Силистра и неговите благотворни резултати за народа ни и 
специално за Силистренския край, и, за да даде заслужено поощрение на 
ученолюбивите ученици, подари на всички ни от випуска по един екземпляр от 
речника на Богоров (в два големи тома), който тогава бе голяма рядкост и 
струваше доста скъпо. Това беше една заслужена награда - която учениците от 
първия випуск на Силистренското педагогическо училище пазят като най-мил 
спомен и никога не ще забравят. В ония времена, преди 52 години това беше 
рядък случай в разбиранията на длъжностите на гражданина за целите на 
просветното дело. И сам, сега, като празнуваме юбилея на Силистренското 
педагогическо училище, за да го спомена изрично, за пример и назидание на по-
новите генерации. [6] 

Така и от думите на Асен Господинов след толкова години все още можем да 
доловим патоса, който е поддържал духа на будителите в края на XIX в. и началото 
на XX в. и вярата, че вършат едно достойно дело. Той определя Силистренското 
педагогическо училище като средище и „разсадник“ на новата педагогическа мисъл и 
практика с елитен кадър учители [7], а годините 1895-1910г. – като период на 
неудържим стремеж към образователен и културен възход. Възход, в който 
Силистренското педагогическо училище заема челно място посредством своите 
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възпитаници - будни и интелигентни младежи, които - свършили курса на училището, 
тръгват из цяла северна България и като учители, разнасят новите методически и 
дидактически начала. Именно те са най-яркото свидетелство за качественото 
образование, което дава Силистренското педагогическо училище. Голяма част от 
тях достигат висотата на своите възпитатели, например д-р Стойчо Донев, д-р Тодор 
Ганчев, педагогът д-р Слави Чаушев, Кънчо Христов, Асен Господинов, който 
впоследствие става образцов учител в училището. В техния несломим дух Никола 
Атанасов вижда „крепостта на българщината в нейните най-светли прояви“, която 
ще спомогне на Силистренското педагогическо училище да запише „една героична 
страница в историята на българското просветно дело“. Всички те с нескрита гордост 
си спомнят за годините, прекарани в педагогическото училище в Силистра, чиято 
основополагаща роля за съвременното педагогическо образование можем да 
открием в думите на Асен Господинов: 

…И тъй да се знае, да се помни и предава на поколенията, че 
Силистренското педагогическо училище през цялото време на съществуването 
си е било един мощен и свят стожер на педагогическата мисъл и практика… [8] 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учителите от Педагогическото училище в Силистра постигат значими резултати 

в образователната и културна дейност, която слага отпечатък върху цяла Южна 
Добруджа. Те се проявяват като личности с реформаторски и творчески дух и чрез 
примера и делата си укрепват националното съзнание на населението в този 
пограничен регион. По тази причина за тяхното дело се говори с реториката на 
възвеличаването. Такъв емоционален заряд се долавя в статиите на Иван Кръстев 
„Из миналото на Силистренското педагогическо училище“, Харалампи Т. Петев, 
„Мили сенки“, Кънчо Христов, „Училище, ученици, учители и дейци“, Асен 
Господинов, „Две славни традиции на Силистренското педагогическо училище“, Д-р 
Стойчо Донев „В Силистра преди 50 години“,  Камен З. Каменов „Една учебна година 
в Силистра“ - личности, които чрез своята висока култура,  патриотизъм и 
всеотдайност дават основание да се говори за Педагогическото училище в Силистра 
като за „твърдина на българския дух“. Споменът за тях е съхранен и предаден чрез 
сборника, който не само опазва паметта, но и посочва достойни примери за 
професионализъм и родолюбие. 
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Силистренското Педагогическо училище в емиграция 
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Silistra Pedagogical School in emigration: In 1891 year opens Pedagogical School in Silistra. 
It train future teachers of eastern and northeastern Bulgaria. Education is a priority in the policy of the 
Third Bulgarian darzhava.Uchitelite and students from Silistra pedagot have great merit for the 
development of educational activities, music culture and museums in the city. When Southern 
Dobrudzha falls into political dependence of Romania starts a heavy period of its existence - life in 
emigration, as if to prove that "the history of any revival is the story of a martyrdom" (Mihaylovski). 

Key words: school, education, immigration, spiritual life, dignity, political dependence, Romania 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
През лятото на  1913-та година избухва Втората балканска 

(Междусъюзническата) война между България от една страна и бившите й съюзници 
Сърбия, Черна гора, Гърция, Румъния и Османската империя, от друга. За България 
тази война е неуспешна.  

Всичко започва година по-рано, когато румънски пратеник заявява в София 
претенциите на своето правителство, а именно - земите на север от линията 
Тутракан-Балчик. Българското правителство обещава те да бъдат удовлетворени, а 
обсъждането на условията продължава няколко месеца, но безрезултатно. 

Разчитайки на Австро-Унгария, през януари 1913-та, Румъния подновява 
исканията си - този път за териториите до линията Силистра-Балчик. Българските 
управници /кабинетът на Иван Гешов/ отказват, очаквайки подкрепата на Русия. 
Конфликтът между държавите от двете страни на Дунав е на път да прерасне в 
конфликт между Антантата и Централните сили. Затова през април е подписан 
сключен Петербургският протокол, според който България отстъпва доброволно 
Силистра. В румънски ръце по-късно преминава и цяла Южна Добруджа - в това 
число и Тутракан, съгласно подписания през юли Букурещки договор.  Поставя се 
началото на масова емиграция.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Румънска пропагандна картичка,  
представяща влизането на румънските войски в Силистра през 1913 г. 

 
“Днес в 12 часа крепостта Силистра премина под короната на Ваше кралско 

величество!” – така генерал Хърджеу докладва в Букуреш преминаването на 
границата от румънските войск, на Петровден – 28 юни 1913-та година. За нашите 
предци това е първата румънска окупация. Силистра става префектура на новия 
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окръг Доросторум в границите на румънското кралство. Румънският парламент 
гласува закон, с който се отнема земята и собствеността от онези, които нямат 
пълни документи за собственост и по една трета от тези, които имат всички 
документи. Закрити са всички български културно-просветни дружества в града, 
църквите са завладени, конфискувани са имоти. Обявено е военно положение с 
една цел - денационализация и превръщането на Силистра в румънска земя.   

Започва политика на претопяване и обезбългаряване. Силистренци обаче се 
противопоставят. Книгите от библиотеката са укрити, а документи и ценности -
изнесени в Русе и други населени места, извън границите на Румъния. Румънското 
правителство поискало българските свещеници да извършват богослуженията на 
румънски език и да им се плаща като на негови чиновници.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Румънската окупация спира живота и на българските училища. На първо място 

е Държавното педагогическо училище. Всички негови имоти, както и сградите на 
училищата по селата, са обявени за държавна собственост. В сградата на 
педагогическото училище е настанена префектурата. Библиотеката - пръсната и 
продадена на килограм, архивът е унищожен, а имуществото в класните стаи – 
разграбено.  “Умишлено сякаш с допусна разхищение”, разказва учителят Иван 
Кръстев. 

През септември учениците очакват да започнат учебните занятия. Имало 
указания от българското правителство в София, че училищата трябва да продължат 
дейността си.  Учителите обаче били любезно поканени да постъпят на румънска 
служба и да запазят работните си места. Те отказали и били арестувани. Неуспешен 
бил опитът на видни силистренци да издействат освобождаването им. В същото 
време е открит румънски лицей, въпреки че в Кълъраш имало румънско класно 
училище.Градското общество прибягнало и до скрит метод, за да продължи 
гимназиалното образование в Силистра. Учителите прибирали в дома си по един 
силен ученик, подготвяли го, а той от своя страна предавал на другарите си. 
Румънската полиция разкрила този ход. 

За силистренци имало само един изход, за да спасят живота на 
Педагогическото училище – да го пренесат в България, преобразувайки го в 
гимназия, водени от чисто практическо естество. Заедно с него е пренесено и 
петокласното девическо училище, също преобразувано в гимназия. Изнасянето на 
училищата ще остане, според учителят Иван Кръстев, “най-смелия подвиг на 
будното силистренско гражданство и учителств, ще остане и най-доброто 
свидетелствоза ученолюбието на добруджанската училищна младеж”.   

Първата евакуация е в Русе, а после в Свищов и Ловеч – с цел да се запази 
българското самосъзнание и традициите на културата в града. 

Преместването в Русе е свързано и с разкриването на пансион, издържан от 
силистренци. През март 1914 година децата от Силистренско и Добричко започнали 
да преминават на българска територия “кой както може” – през сухопътната 
граница, с параход за Тутракан или с речен транспорт през Черна вода. И ако 
румънците нямали нищо против учителите да  да отпътуват, то задължително било 
да опазят и задържат учениците, затова и всичко ставало скрито.  

За първите две седмици, в Русе, се събрали над двеста младежи и стотина 
девойки. Там били и всички учители - директорите Хараламби Стефанов на мъжката 
и Тодор Бахнев - на девическата гимназия. Пристигнал дори и обслужващият 
персонал. Русенската община изградила граждански комитет, начело с о.з. генерал 
Драндаревски, който събрал нужните за изхранването на децата пари. Девойките 
били настанени в хотел „Ислахане”, а младежите “разквартирувани” в ротните 
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помещения и кухните на Пети пехотен полк, благодарение на полковник Петър 
Хаджиев.  

 

 
ІV клас на Силистренската мъжка гимназия в емиграция в Русе, 

с директор Хараламби Стефанов 
1913-1914 

 
Уроците се провеждали на място. И може би именно неудобствата са били 

причина учителите да споделят, че никога дотогава не са имали “по-резултатно 
обучение”. С настъпването на лятната ваканция учениците били преместени в 
класните стаи на русенските училища.  

За новата учебна година се взело решение двете силистренски гимназии да  
“отплават” за Свищов. Там на тяхно разположение била предоставена 
ремонтираната стара турска казарма. Момичетата отишли в свободни стаи на 
свищовските училища. Някои от по-големите ученици се слели с местните класове, а 
силистренските учители заместили свищовските, които пък били призовани да се 
влеят в редовете на българската армия. 

Броят на учениците през двете учебни години в странство не намалява, а расте. 
През есента на  1916 година, с избухването на Първата световна война и 

намесата на Румъния във войната, се налга мъжката гимназия да замине за Ловеч, а 
Девическата – за Дряновския манастир 

И в Ловеч гражданството оказва неоценими услуги на “пришълците”. 
Предоставена им била за жилище старата читалищна сграда. За домакински нужди 
ползвали родната къща на Петър Радославов, а за учебни занятия – училището. И 
макар и посрещани навсякъде добре, силистренци се чувствали като временни гости. 

Освобождението на Силистра през  1917 година ги връща по родните места за 
Великден. Няколко месеца по-късно радостта им е помрачена – и този път за доста 
дълго време. 
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Силистренската девическа гимназия в емиграция в 
Свищов, с директор Тодор Бахнев.1914-1915 

Силистренската мъжка гимназия в емиграция в 
Свищов, с директор Хараламби Стефанов, 1914-

1915 

  
Силистренската мъжка гимназия в емиграция в Ловеч, 

с директор Хараламби Стефанов. 
1915-1916 

Силистренската девическа гимназия в емиграция 
в Ловеч, с директор Тодор Бахнев. 

1915-1916 

 
Силистренската девическа гимназия в емиграция в Ловеч. 

1916-1917 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В началото на 1920 година Мъжката гимназия, наследник на Държавното мъжко 

педагогическо трикласно образвоцо училище, продължава съществуването си, но 
вече като Българска частна смесена гимназия с директор Тодор Бахнев. А за да 
бъде призната дипломата на завършващите образованието си в нея, е трябвало да 
се държи и изпит на румънски език - пред румънска изпитна комисия. Учителите е 
трябвало да доказват непрекъснато своята учителска правоспособност. 

И въпреки всички пречки, които румънските власти са създавали пред жадните 
за знания ученици, техният приток никога не пресъхнал. 

Възпитаници на Силистренското педагогическо училище успешно завършвали 
чуждестранни висши учебни заведения.  

Резултатите от борбата за образование в Южна Добруджа станали видни след 
Освобождението през 1940 година, когато имало пълен набор от кадри, подготвени 
да заемат достойно обществени постове.  
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СЕКЦИЯ 

Приpодоматематически и технически науки 
 

GPS системите – същност и приложение 
 

Автор:Галина Димитрова 
Научен ръководител: гл. ас. д-р инж. Евгения Горанова 

 
GPS  nature and application:  GPS (Global Positioning System) is developed and maintained by the 

US Defense Department. The system was initially deployed for military use but was later open for civilian 
navigation. The system comprises of 24 satellites on different orbits. The GPS receiver on the ground picks 
up signals from at least three satellites and calculates its real time position by a set of mathematical formulas 
generally known as “triangulation”. 

Keywords: Global Positioning System, nature, application. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Глобална система за позициониране - Global Positioning System, е името на 

спътникова радионавигационна система за определяне на абсолютното 
положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на 
земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Терминът “абсолютно 
положение” означава, че получените координати са отнесени към геоцентрична, 
фиксирана към Земята, координатна система. Обикновено, това е координатната 
система WGS- 84 (World Geodetic System 84), която към момента е привързана към          
Международната земна координатна система ITRS на ниво сантиметри.         

Спътниковата система GPS се състои от 24 спътника (21 активни и 3 резервни). 
Спътниците са в почти кръгови орбити, разположени в шест орбитни равнини, 
приблизително 20 000 км над повърхността на Земята. Орбитните равнини имат 
наклон 55о и пресичат равномерно екватора през 60о.  

Периодът на обикаляне на спътниците е половин звезден ден (11h 56m), т.е. за 
дадена точка от земната повърхност конфигурацията на спътниците се повтаря след 
всяко звездно денонощие. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Идеята за създаване на спътникова радионавигационна система се ражда още 

в края на 50-те години, когато е изстрелян първият изкуствен спътник от СССР. До 
реализирането на тази идея от група американски учени, водени от Ричард Кершнер 
обаче, минават около 20 години. Първият тестов спътник е изведен в орбита на 14 
юли 1974г. Първоначално GPS е бил планиран като военен проект. През 1983 г., 
поради навигационна грешка южнокорейски граждански самолет с 269 души на 
борда навлиза в съветското въздушно пространство и е свален от руски изтребител. 
Предвид трагедията, която е можело да бъде избегната, президентът на САЩ 
разрешава използването на системата за граждански цели. 

Принципът на действие на GPS се базира на т. нар. метод на трилатерация, 
чрез който всеки спътник може да се определи като център на сфера с координати 
— позицията на спътника и радиус — разстоянието от спътника до приемника. 

За да се определи положението на един приемник, то той трябва да разполага 
с разстоянието до спътниците и техните точни координати. Позицията на всеки 
приемник се определя като точка в триизмерното пространство на земята и се 
състои от три координати – географска ширина, географска дължина и надморска 
височина. За да определи точното си положение, всеки приемник трябва да реши 
уравнение с три неизвестни, наречено навигационно уравнение. Към тези 
неизвестни се прибавя и грешката на часовника в приемника, за да се избегне 
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проблема с недостатъчната му прецизност. Заедно с трите координати тя се 
определя, като се използва разстоянието до спътниците. По този начин GPS-
приемникът се нуждае от не много прецизен, но достатъчно стабилен часовник, като 
алгоритъмът за определяне на позицията компенсира грешката на часовника и 
позволява да се коригират разстоянията за изчисляването на точната позиция. 

При използване на този метод за определяне на положението на приемник в 
тримерното пространство, при четири неизвестни са необходими най-малко четири 
GPS-спътника. Използването на повече от четири допринася за по-голяма точност 
на позицията. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Метод на трилатерация 
 
Глобалната система за позициониране е разделена на три сегмента: 

космически, контролен и потребителски. 
Космически сегмент - състои се от групировка от минимум 24 оперативни GPS – 

спътника, разположени в 6 геоцентрични орбитални равнини, съдържащи по 4 
спътника с наклон на орбитата спрямо екватора под ъгъл 55°. Спътниците са 
разположени така, че във всеки момент и във всяка точка на Земята да се виждат 
най-малко 4 от тях. Всеки спътник има на борда 4 атомни часовника и извършва 
една пълна обиколка на своята орбита за 11 часа и 58 минути (половин звезден 
ден). 

Контролен сегмент - състои се от 5 наблюдателни наземни станции, 
разположени по целия свят; наземни антени и един главен контролен център в 
Колорадо Спрингс, които контролират работата на всеки спътник и са отговорни за 
измерване параметрите на орбитите на спътниците и на отклонението на 
часовниците, прогнозиране на параметрите на орбитите, синхронизирането на 
атомните часовници, подаване на данни за препредаване от сателитите. 

Потребителски сегмент – състои се от GPS-приемници, използващи се както за 
военни, така и за цивилни приложения. GPS-приемникът декодира времеви сигнал, 
подаван от атомните часовници на няколко сателита, и изчислява позицията си с 
помощта на трилатерация (сходен, но различен от триангулацията метод). 

Сфери на приложение на GPS: 
1) GPS се употребява за военни цели - използва се за определяне позицията на 

бойните единици, управление на бойни ракети и др. GPS - сателитите са оборудвани 
с детектори на ядрени детонации и за откриване на ядрени взривове. 

2) Навигация в транспорта - GPS използва се за навигация в пътния, морския и 
въздушния транспорт, оптимизация на маршрути. В момента съществува голям брой 
сравнително евтини приемници и приложения, които се използват за навигация в 
автомобилите. 
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Фиг. 2. Навигация за автомобил 

 
3) GPS в науката и изследователската дейност - за нуждите на географията, 

картографията, геологията, геодезията, археологията и др. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Сателинта снимка 
  
За осигуряване на изходна основа за геодезически, фотограметрични, 

картографски, инженерни и други работи, свързани с определянето на точки и 
обекти върху земната повърхност в дадена координатна система, се създават 
опорни геодезически мрежи с помощта на класически методи и GPS-системата. 

4) GPS в туризма и спорта - намира приложение в туризма, алпинизма и 
планинско ориентиране. Опосредства плодотворната, животоспасяваща  работа на 
планинските спасителни служби. 

Навигатора за колоездачи работи като GPS навигатора във Вашия автомобил, 
но с карти и функции, специално проектирани за използване с велосипед. 

 5) GPS намира приложение в лова и риболова - уникална система за следене 
на кучета с каишка. Тя може точно да определи позицията на кучето и показва къде 
се намира на ярък цветен екран, дори когато не можете да го видите или чуете. 
Каишката е с три диода, което позволява видимост до 90м. 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. GPS за следене и дресировка на кучета 
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Сонарите за намирането на риба са с вграден Garmin advanced HD-ID двулъчев 
сонар с 77/200kHz сонда (поддържа 50/200kHz сонди) (без echo 101) и дава отлично 
отделяне на рибата от храста и дъното. Заедно с това следи дълбочината, дъното и 
ги показва на ярки контрастни екрани.  

Mariner Eye (наблюдение с очите на мореплавателя) изглед и FishEye 
(наблюдение с очите на рибите) за 3-D перспективно изобразяване над и под 
водната повърхност. Високо контрастни сателитни изображения и панорамни снимки 
спомагат да се ориентирате в непознати райони на плаване. 

Auto Guidance технологията претърсва измежду всички морски карти, за да 
избере и създаде надежден маршрут, показва плитки води, шамандури, подводни 
рифове и от други препятствия по пътя.  

6) GPS системите са необходимост за ефикасното управление в земеделието. 
Сателитните приемници стават все по-необходим аксесоар и допълнителен 

елемент към всяка една машина в земеделските стопанства. Осигуряват 
автоматично управление на машината при всеки вид терен и по всяко време на 
денонощието. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Агро Офис®GPS 
 
GPS иновативна система за наблюдение и следене на работата и движението 

на земеделската техника – трактори, комбайни, самоходни пръскачки и инвентар. 
Показва какво се случва на полето, докато сте в офиса или в движение. Позволява 
наблюдение директно на вашия компютър или смарт телефон, конкрентата машина 
колко работа е извършила, кой механизатор работи с нея, какъв е разходът на 
гориво и дали е в икономия или преразход, с каква скорост се движи и дали тя не е 
твърде висока, колко процента от блока са обработени и каква част остава, за да се 
довърши, както и много друга информация. Системата автоматично алармира при 
кражба на гориво, злоупотреби или опасност за неправилно извършване на 
агротехническото мероприятие. 

7) Работа от смартфон - очертаване и трасиране с GPS на мобилен телефон.  
 Мобилно приложение, което дава възможност дори когато сте на полето и 

нямате обхват на телефона и мобилен интернет. Изтегляте на своя смартфон от 
сървъра КВС (карта  на възстановената собственост), сателитни снимки и блокове 
на землищата, в които работите или имате интерес. Така ще можете да намерите 
имот на полето с помощта на телефона си или пък да видите върху кой блок, масив 
или парцел се намирате в момента. 
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Фиг. 6. Изчертаване на парцел 
 
8) Експорт и импорт на файлове. 
Можете да заредите файл с очертание (Boundary) от GPS навигацията в 

софтуера. Освен това можете да зареждате очертание на блок или имот от 
софтуера в навигационната система. Разработен е специализиран картов софтуер, 
за нуждите на българското земеделие, което предотвратява грешки при очертаване, 
закупуване или наемане на имоти, както и комасация/окрупняване на земеделските 
парцели/. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Понастоящем GPS системата се състои от 31 сателитни спътника, което я 

прави изключително надеждна. Максималната точност и стандартизация на 
системите за управление довеждат до бързото развитие на сигналите за глобално 
местоположение, които стават приложими в много сфери на икономиката и живота. 

     
ЛИТЕРАТУРА 
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Приложението Viber – начин на експлоатация 

 
Автор: Калинка Бойчева 

Научен ръководител: гл. ас. д-р инж. Евгения  Горанова 
 
The application Viber - mode of operation: The report presents exploitation function and manner of 

application-Viber with many examples and practical advices. 
Keywords: Viber, conversations, status, account. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Собственик на приложението Viber е международната компания Viber Media с 

главен офис в Кипър, и центрове в Република Беларус и Израел. Компанията е 
основана от израелтяните Талмо Марко и Игор Магазинник. До февруари 2014г. най-
голям акционер във Viber Media са израелските семейства Шабатай (55,2%) и Марко 
(11,4%), а също и американската компания IRS West (12,5%). От февруари 2014г. 
100% от акциите на компанията принадлежат на компанията Rakuten на японския 
милиардер Хироши Микитани. 

Viber е достъпен на 29 езика. Първоначално е пуснат за iPhone на 2 декември 
2010 г. Предварителната версия за Android излиза през май 2011г., но с ограничения 
до 50 000 клиента, към началото на август 2013 г. услугата има над 200 милиона 
потребители в 193 страни. През февруари 2014 г. новият собственик обявява, че в  
приложението Viber на мобилни телефони, таблети и компютри са регистрирани 280 
милиона ползватели. 

Окончателната  версия е пусната 19 юли 2012г. Viber за Black Beryy, Bada и 
Windows Phone излиза на 8 май 2012 г. На 7 май 2013 г. излиза обновление на 
приложението за iOS до версия 3.0. 

Viber e VoIP – приложение (интернет-телефон, чат програми) за смартфони, 
работещи на платформите Android, BlackBerry, OS.IOS, Simbian, Windows, Bada и 
компютри под управлението на Windows, OSX и Linux. Авторизира потребителите по 
номерата на телефона и се интегрира в адресната книга. Позволява да се разговаря 
безплатно през WI-FI и 3G мрежи между телефони с инсталиран Viber. Може също 
да се изпращат текстови съобщения, картинки, видео и аудио съобщения. 

На Symbian е възможно само обмен на текстови съобщения, а гласовите 
повиквания са невъзможни. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Viber е мобилното приложение, което позволява провеждането на телефонни 

разговори и изпращане на текстови съобщения до всички потребители на Viber 
безплатно. Също така може да се обадите на всеки номер, който не разполага с 
Viber на ниски цени, използващи ViberOut. Качеството на звука е много по добро от 
обикновените разговори. 

Как се работи с Viber? 
След като изтеглите Viber,получавате код за достъп чрез SMS или обратно 

повикване, за да се активира Viber. Кодът за достъп гарантира, че вие сте 
истинският собственик на номера на мобилен телефон и не позволява на другите да 
получат вашия код за достъп. 

Viber използва телефонния номер за „идентичност“. 
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Как да инсталираме Viber на компютър? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг .1 Изтегляне на приложението 
 
Tpябвa дa имaтe инcтaлиpaнa вepcия нa Vіbеr нa мoбилeн тeлeфoн, след което: 
 да го запазите чрез бутона „Gеt Vіbеr“ нa пpeдпoчитaнo oт вac мяcтo; 
 ĸогато изтeглянeтo пpиĸлючи, щpaĸнeтe двa пъти въpxy фaйлa, зa дa 

cтapтиpaтe инcтaлaтopa; 
 щe ви ce oтвopи пpoзopeц, в ĸoйтo тpябвa дa нaтиcнeтe бyтoнa „Ассерt & 

Іnѕtаll“. Toвa oзнaчaвa, чe пpиeмaтe oбщитe ycлoвия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фиг. 2 Стартиране на инсталатора 
  
 изчaĸaтe пpoгpaмaтa дa изтeгли и зapeди фaйлoвeтe cи. 
 щe бъдeтe пoпитaни дaли имaтe Baйбъp нa вaшия мoбилeн тeлeфoн. Tyĸ 

избepeтe „Yеѕ“ (Дa); 
 слeдвaщaтa cтъпĸa e дa въвeдeтe нoмepa нa мoбилния тeлeфoн, нa ĸoйтo 

изпoлзвaтe Baйбъp; 
 Baйбъp щe изпpaти нa тeлeфoнa ви ĸoд зa пoтвъpждeниe, ĸoйтo тpябвa дa 

въвeдeтe в cлeдвaщoтo пoлe. Oбъpнeтe внимaниe на тиĸчeтo  „І hаvе rеаd аnd ассерt 
thе Vіbеr uѕеr lісеnѕе аgrееmеnt“  - дa ocтaнe избpaнo; 

 нaтиcĸaтe бyтoнa „Еntеr Vіbеr“. 
 
ViberOut позволява на потребителите от цял свят да провеждат разговори на 

ниски цени от смартфони до стационарни телефони или мобилни номера дори 
когато не използват Viber. Цените са значително по-ниски от тези на Skype. 
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Фиг.3 Цени на Viber Out и Skype за различните държави 
 
Viber за международни разговори не е от значение, ако вие или вашите 

приятели сте в различни държави. Просто се уверете, че вашите приятели имат 
Viber и може да си говорите или пишете неограничено. 

Какво още трябва да знаем за Viber? 
1. Viber по всяка вероятност вече разполага с мобилния ви номер дори 

никога да не сте му го давали. Когато инсталираме Viber, приложението сваля 
копие от целия телефонен указател на мобилното устройство. Дори никога досега да 
не сте инсталирали Viber, мобилният ви номер вече се намира в базата данни на 
приложението, където е бил предоставен от ваш приятел. 

2. Ако смените номера си, вашият Viber акаунт може да попадне в ръцете 
на някой друг. Ако някой получи стария ви мобилен номер и реши да инсталира 
Viber ще влезе във вашия Viber акаунт. Затова ако сменяте мобилния си номер, 
задължително трябва да се деактивира Viber акаунта от стария номер 

3. Viber винаги разкрива на другите кога сте онлайн. Когато телефона е 
свързан към интернет, Viber казва на другите абонати, че сте онлайн. Имате 
възможност да скриете, че сте онлайн, но тогава и вие няма да можете да виждате 
кой е на линия. 

4. Viber може да показва чрез всяко съобщение къде се намирате. За да се 
избегне това трябва да се изключи услугата геолокация. 

5. Ако блокирате някого в групата, той продължава да вижда вашата 
активност. Блокирането важи само за съобщенията и обажданията между вас. 
Когато блокирате абонат той не получава информация че е блокиран 

6. По-старите версии на Viber могат да се подслушват, тъй като не 
подържат криптиране на трафика. Когато потребителите изпращащи снимки или 
клипчета в същото време изпращат и своите географски координати чрез Viber, 
които лесно могат да бъдат прихванати от лаптоп с инсталиран софтуер за анализ 
на интернет трафика. 

7. Възможно е Viber да приема обаждания от мобилен телефон като Viber  
обаждания. 

8. Ако дадете на някого вашият мобилен телефон, той може да инсталира 
вашия Viber акаунт на компютъра си. Това е възможно, понеже Viber поддържа 
първични и вторични устройства. Първичното устройство е мобилният телефон, 
който първоначално не е регистриран във Viber. Вторичните устройства, на които 
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може да се инсталира Viber са: лаптопи, настолни компютри и таблети. Ако някой 
разполага с мобилният ви телефон, той може да инсталира Viber на лаптопа си, да 
го регистрира с вашия мобилен номер, и да види кода за активиране. Така лаптопа 
става вторично устройство. 

9. Групите във Viber не могат да се изтриват дори от техните създатели. 
Споделената в тях информация не може да се изтрие. Дори създателя на групата не 
може да я изтрие той може само да я напусне чрез опцията Leave and Delete. 
Опцията не изтрива групата, а груповия чат от акаунта на създателя. Групите се 
изтриват автоматично след като всички членове напуснат групата. 

10. Премахване на Viber от мобилния телефон не изтрива акаунта. След 
изтриване на Viber,  кореспонденцията остава на сървърите на приложението 45 
дни. След този срок тя се изтрива, но Viber продължава да помни вашия акаунт. По 
доброто решение е деактивиране на акаунта.  

11. Скриване на статус във Viber Ако искате Viber да не показва кога сте на 
линия, може да изключите опцията  за показване на статуса. Това става като 
отворите Viber избирате  More Options>Settings и след това махате отметката 
върху Display My Online Status. Настройките могат да се променят само веднъж на 
денонощие. 

12. Ако не искате другите потребители да знаят дали сте прочели техните 
съобщения, влиза  се в More Options >Settings и се маха отметката  Send Seen 
Status. 

13. Блокиране на абонати 
 Непознат - това е абонат на Viber, чийто телефонен номер не е във вашия 

смартфон. Когато се получи съобщението от непознат номер, Viber автоматично 
изкарва две възможности - да добавите абоната в списъка си или да го изтриете. 

 Познат - за да блокирате човек от вашия списък с контакти, трябва да 
влезете в настройките и да стигнете до списъка с блокирани абонати: 
Settings>Privacy>Black List>Black number. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Viber позволява да се изпращат безплатни съобщения и провеждане на 

безплатни разговори с други потребители на Viber, на всяко устройство в интернет 
мрежата, във всяка държава. Позволява на потребителите от цял свят да провеждат 
разговори на ниски цени от смартфони до стационарни телефони или мобилни 
номера дори когато не използват Viber. 
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Светлината – хармония в живота и в природата 

 
Автор: Хатидже Сеид Али 

Научен ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова 
 
Summary: In nature occur very beautiful and amazing phenomena caused by light rays. Knowing the laws 

of physics, we can properly explain the reasons for their appearance. 
Key words: Sun, light, rays, energy, mirage, sky, person, animal, nature 
 

„Слънцето е част от природата” 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Природата, в най-широкия смисъл на понятието, обхваща цялата Вселена. 

Идеята за природата се утвърждава с появата на съвременния научен метод в 
последните няколко столетия. Понятието природа може да се отнася за царството 
на различните видове живи растения и животни, както и за процесите, свързани с 
неживи обекти. Понякога понятието природа се използва и за обозначаване на 
“околната среда”.  

В древните разкази на почти всички племена и народи се намират дивни 
легенди за великото светило - Слънцето.  Някога народните певци и поети са 
възпявали очарователните изгреви и залези на Слънцето в Божествени 
песнохваления, а жреци и свещенослужители са му поднасяли жертвопринушения.  

Днес учените по света продължават да изследват тайните на Слънцето. Те го 
наблюдават с тръби, изчисляват неговата големина, температура... 
През годините бяха направени много открития, но Слънцето и неговата светлина все 
още остават загадка.... 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
„Слънцето е най-близката до нас звезда, от която получаваме светлинна 

енергия”! Слънцето  е източник на енергия за цялата Слънчева система. 
Човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна енергия, той я събира от 

Слънцето.  
Трябва да знаем, че Слънцето може да набави всякакъв недоимък от енергия в 

човешкия организъм''! 
За какво ни е нужна слънчевата светлина?  
Животът на Земята се е зародил и развил до днешното биологично разнообразие 

само благодарение на Слънцето, на енергията, която ни осигурява в продължение на 
милиарди години. 

В природата се случват много красиви и невероятни явления, породени от 
светлинните лъчи. Познавайки физичните закони, ние можем правилно да обясним 
причините за появата им. 

Свързваме миражите предимно с пясъчните пустини, но редица изследвания и 
публикации показват, че морската шир също е благоприятно място. В древността тези 
видения са хвърляли хората в ужас или страхопочитание. Днес физиката дава 
обяснение на механизма на образуването им.  

Миражите се наблюдават при пречупване на светлината от въздушни слоеве с 
различна температура, а следователно с различна плътност и показател на пречупване. 
Тогава лъчите се отклоняват от правата линия и се закривяват. Ефектът се натрупва 
особено когато слънчевите лъчи изминават големи разстояния през атмосферата 
(например при залез) или когато температурните различия са големи (пустинните 
миражи) (фиг. 1). 

 

- 109 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                          СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

 
Фиг. 1 Горен мираж . 

 
Условия за образуване на горен мираж се създават в пустините рано сутрин, когато 

въздухът долу още е много студен поради голямото понижение на температурата през 
нощта. (фиг. 2) 

 

 
 

Фиг. 2 Долен мираж . 
 
Асфалтираното шосе през деня силно се нагрява от Слънцето. Нагрява се и 

непосредствено прилежащият до него въздух, а температурата на по-горните слоеве 
бързо спада. Наблюдателят вижда предмета по посока на обърнатия лъч т. е. заедно с 
обекта вижда и образа му под него. (фиг. 3) 

 

 
Фиг. 3 

 
Задавали ли сте си въпроса, защо небето е синьо? Синята светлина се 

разпръсва десет пъти повече, отколкото червена светлина, защото тя е с по-къса 
дължина на вълната, отколкото на останалите цветове.Ето защо небето е синьо. 

Едно от най – неустоимите магически явления за наблюдаване е дъждовната 
дъга.Тя се появява, когато на едната страна на небосвода има облаци и вали, а на 
срещуположната страна грее слънце. 

За човека Светлината е необходимо условие за труд, тя е източник на енергия и 
хармония.Тя дава възможност лесно да се ориентираме, да четем и пишем, да работим 
и се забавляваме.  

Лечителните свойства на Слънцето и светлината играят голяма роля за 
здравето на човека и за развитието на живите организми в природата. Слънцето 
осигурява хубав и пълноценен сън;. Слънцето намалява депресията  и повишава 
настроението;Слънцето помага за елиминирането на някои бактерии; 

Слънцето ни помага да живеем по-дълго. Според специалистите, Слънцето ни 
помага за получаване на  Витамин D в организма, което може да намали риска от 
появата на заболяването  рак и рахит. Доброто влияние на Слънцето върху човека 

- 110 -



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                       СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’16 
 

подобрява състоянието на артериалната кръв. Слънцето повдига човешките мисли и 
чувства. 

Светлината е изворна вода, която дарява чудотворна красота и хармония в 
природата. Изгревите, които показват началото на новия ден,началото на един нов 
живот и промени...Залезът дава на нас, хората, усещане за красота и хармония, вдъхва 
обич на влюбените, които го наблюдават... Полярното сияние, с приказните си цветове 
и усещането, като че ли някоя фея с вълшебна пръчица разпръсква неописуема 
красота в небосвода...  

Вярно е, че “без Слънцето животът е невъзможен”. Днес обаче специалистите се 
интересуват и от заболяванията, предизвикани от Слънцето, например: Болести на 
кожата и подкожна тъкан; Слънчеви алергии; Кожен сърбеж; Обрив от слънце... 

Как  да  се  предпазим от опасните Слънчеви лъчи?  
 Не се излагайте на най-опасните лъчи между 11:00 и 15:00 часа. 
 Носете шапки, които да покриват деликатната кожа на главата. 
 Снабдете се със слънцезащитен бански костюм, който да покрива 
максимална част от тялото. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Без светлина няма живот-светлината не само прави възможно съществуването 

ни, тя осмисля нашето ежедневие и е основна характеристика на цялата ни Вселена. 
Същевременно светлината е най-фундаменталният и загадъчен физичен феномен, 
който до ден днешен крие многообразие от изненади. 

Величествени ефекти, оптически илюзии, миражи, красиви петна в нощното 
небе - всичко това е породено от играта на светлината.Тя, от своя страна, 
поражда спиращи дъха ефекти. Има феномени, които се случват изключително 
рядко и други, които всеки от нас може да наблюдава почти ежедневно. 

За да се развиваме успешно като хора, ние имаме нужда от светлина, без нея 
денят е студен и мрачен. Наблюдавайте природата и вижте как всичко в нея се е 
устремило към светлината, търсейки слънчевите лъчи, за да усвои за  себе си  
енергия. В миналото хората са имали много силна връзка с природата. Колкото 
повече човек губи връзката с природата, толкова и способността да усвоява 
слънчевата светлина отслабва. 

Светлината е жизнено важна, величествена и търсена от всички хора на света. 
Слънцето е уникално творение на природата! Светлината на Слънцето дава живот и 
дарява топлина. Носи щастие и е символ на надеждата и добротата. 

Да благодарим за енергията, топлината и светлината, които  ни дарява 
Слънцето! От нас зависи да живеем в хармония с природата и красотите, която 
ни предлага на това малко кътче във Вселената– планетата Земя.  
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Огледалото в ежедневието на човека 

 
Автор: Ажда Мухарем 

Научен ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова 
 
Summary: The mirror is so integral part of the lifestyle of the modern man, it's hard to imagine life 

without it. It is a compulsory element of the interior of any home, building, public place. 
Key words: mirror, medicine, lifestyle, sports, cutlery 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Археолозите открили първите малки огледала от сребро, мед или бронз в 

находки, датиращи от бронзовия век. По-късно хората се научили да изработват 
огледала от стъкло чрез нанасяне на задната страна на тънка стъклена пластинка 
на тънък слой от сребро, злато или калай. Най-голяма известност придобили 
прочутите венециански огледала, които били толкова скъпи, че френските 
аристократи понякога продавали цели имения, за да си ги купят. (Фиг.1) 

 
Фиг. 1 

Първобитните хора, виждайки за първи път своето отражение във водата, го 
приемали за зъл дух от езерото или реката, способен да потопи човека във 
водовъртежа.  По данни на археолозите, хората започват да си служат с 
огледала преди повече от 5 хиляди години.  

Огледалото никога не е било и не е обикновен предмет от бита – с него винаги 
са свързвани старинни легенди и невероятни слухове, които осветляват от 
неподозирана страна обикновеното човешко съществувание. Известно е, че са 
използвани от древните като талисмани, че са били неразделна част от ритуалите 
на врачки и гадателки. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Какво представлява огледалото? 
Огледало се нарича гладка полирана повърхнина с отражателна способност с 

висок коефициент. Изработва се от стъкло, покрито с тънък слой метал или само 
от метал. Според формата си огледалата биват:плоски, вдлъбнати, изпъкнали, 
сферични, елиптични, цилиндрични и др. (Фиг.2) 

 

 
Фиг. 2 
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Приложение на огледалото в ежедневието  
 В медицината; 
 В бита;  
 В прибори и инструменти;  
 В системи за безопасност;  
 В забавленията;  
 В спорта;  
 Във военното дело;  
 Във фолклора.. 

 
В медицината - при т.н. "огледална терапия" с 

помощта на обикновено огледало по определен 
начин се подобрява състоянието на болни след 
мозъчен удар, както и при пациенти с фантомни 
болки след ампутация на крайник. Огледалото 
прикрива засегнатия (или липсващ) крайник така, че 
отразява образа на другия здрав крайник и мозъкът 
се "лъже", че всичко е наред. (Фиг.3) 

В бита огледалото е толкова неизменна част от 
бита на съвременния човек, че е трудно да си представим живота без него. То е 
задължителен елемент от интериора на всеки дом, сграда, обществено място. 
Огледалото задължително присъства като част от вътрешния интериор не само на 
стандартните места /баня, кухня/, но и като компонент в общото интериорно 
решение, създаващ оптическа илюзия за просторност и светлина в помещението, 
където е поставено. 

Приложение на огледалата в домашния интериор е пренасочването на 
светлинния поток към затъмнени и не добре осветени участъци. 

Предвидливо разположените огледала ще удвоят светлината от прозореца или 
от осветителното тяло. 

Изключителни резултати се постигат с огледала, поставени зад настолна лампа 
или зад свещник. 

В днешно време големи огледала се използват широко в интериора, за да 
създадат илюзия за пространство, особено в неголеми помещения. 

Тази традиция е възникнала още през средновековието, след като във Франция 
се появила техническата възможност за изработка на големи по размер огледала, но 
не така разорително скъпи като венецианските. 

В прибори и инструменти 
Огледалата се използват и като рефлектори. Значителна част от източниците 

на светлина изисква наличието на огледало за формирането на оптимален 
светлинен поток.  

Най-често се използват параболични огледала, 
позволяващи да се създаде сноп паралелни лъчи – например: 
фарове, прожектори, колиматори. 

В системи за безопасност 
Огледалата са особено полезни в случаите, когато по 

някакви причини зрителното поле на човека е ограничено. 
 Например автомобилите, велосипедите и други превозни 

средства често имат огледала за задно виждане, понякога леко 
изпъкнали за разширяване на обзора.  

По пътищата и на тесни участъци в паркинги се поставят стационарни 
изпъкнали огледала за избягване на аварии.  

В забавленията - в увеселителните паркове често има „стая на кривите 
огледала“, в която огледала с крива повърхност дават изкривени образи на 
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посетителите. (Фиг.5) Илюзионистите често използват огледала при своите фокуси. 
В дискотеките се използват въртящи се кълба, облицовани с късчета огледала, 
които хвърлят подвижни отражения върху дансинга 

 
Фиг. 5 

Спорт - онези от нас, които са посещавали фитнес 
залите, са забелязали, че огледалата са неизменна част от 
интериорното оформление. 

В повечето случаи са разположени по цялата площ на 
стените в близости  до различните фитнес уреди и 
големината им съответства на човешкия ръст. 

Във военното дело - легенда разказва, че по време на 
обсадата на Сиракуза  Архимед използвал 
полираните щитове на войниците като система от огледала и 
под негова команда те насочили слънчевите лъчи към 
римските кораби и ги изгорили. (Фиг.6) 

 
Във фолклора - огледалното отражение винаги е имало силно въздействие 

върху хората, които за първи път се сблъсквали с възможността за съществуване на 
„второ Аз“. Те често предполагали, че в огледалото има съвсем друг човек, а на по-
късен исторически етап — че в огледалото се отразява душата на човека.С това 
са свързани голям брой гадателства, обреди и предразсъдъци (например 
забраната да се огледаш в счупено огледало или покриването на огледалата в дома 
на починалия).  

Огледалото има памет и лекува - психолозите смятат, че, за да се избавите 
от вътрешни преживявания и депресия, е необходимо повече да се оглеждате в 
огледалото. Здравите и уверените хора – обратно, оглеждайки се дълго в 
огледалото, започват да изпитват хроническа умора и нарушение в паметта.  

Суеверия 
1. Счупеното огледало предвещава седем години нещастие. През първи век 

това вярване се разпространява сред римляните. Нещастието обаче може да се 
избегне като се зарови едно парче от огледалото. 

2. Когато огледало падне от стената, някой скоро ще умре. 
3. Огледалата трябва да се покриват по време на гръмотевични бури, иначе 

привличат светкавиците. 
4. Огледалата могат да впримчат в себе си човешката душа и затова трябва да 

се покриват, когато в къщата има мъртвец. 
5. Бебетата не трябва да виждат отражението си през първата си година, 

защото иначе младата душа ще бъде всмукана в огледалото. 
6. След като се облече за сватбата, булката не бива да се оглежда до края на 

церемонията, иначе я очаква бърз развод. 
7. Не бива да гледаш в огледало на светлината на свещ, особено на Вси 

Светии, за да не предизвикаш духовете на умрелите. 
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8. За да сънуваш бъдещата си любов, спи с огледало под възглавницата.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Защо се гледаме в огледалото ? 
Като че ли в повечето случаи е, за да проверим критично визуалните си 

недостатъци. А огледалото улавя нашите емоции и ни ги връща в удвоен размер. 
Освен това, то не само отразява, но и поглъща (а значи и помни) попадащата в него 
енергия. От древни времена, чак до днес се е утвърдила непоколебима вяра в 
магическите и мистични свойства на огледалата. 

Огледалото е способно да задържа в себе си както положителната, така и 
отрицателната енергия на човека, встъпвайки в роля на енергиен вампир за 
здравите хора и източник на мощна позитивна енергия за болните.  

Когато няма никакви препятствия вътре във вас, то не може да има и никакви 
препятствия извън Вас. Тогава нищо не може да застане на пътя ви. Такъв е 
законът. Светът е само едно отражение, той е като едно огромно огледало. 
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Какво знаем за лещите и техните приложни аспекти 

 
Автор: Галина Пехливанска 

Научен ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова 
 
Summary: The lens is the basis of many optical devices. It serves as a form of imaging by deflecting 

in a special way light rays passing through it. 
Key words: lenses, optical devices, glasses, binoculars, telescope, 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Лещата е в основата на много оптически уреди. Тя служи за оформяне на 

оптически изображения, като отклонява по особен начин светлинните лъчи, 
преминаващи през нея. Лещата е оптичен елемент, който пропуска и пречупва 
светлината според законите за пречупване на електромагнитни вълни. Казано с 
езика на оптиката лещата променя сходимостта на преминаващите през нея лъчи. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Тя има две работни повърхности със сферична или асферична форма. 
Лещи, които са по-дебели в средата, се наричат изпъкнали или събирателни, 

защото успореден сноп светлина след преминаването през нея се превръща в 
сходящ сноп лъчи. 

Изпъкналите лещи биват: двойно изпъкнали, плоско изпъкнали, вдлъбнато 
изпъкнали. Лещи, които са по-дебели в краищата и по-тънки в средата, се наричат 
вдлъбнати (или разсейвателни, защото успореден сноп светлина след 
преминаването през нея се превръща в разходящ сноп лъчи. 

Лещата се изработва най-често от оптично стъкло. За работа в 
ултравиолетовия и инфрачервения спектър се правят лещи от кварц, натриев 
хлорид, калиев хлорид и други по-редки материали. 

Знаете ли, че лещите трябва да пропускат максимално попадналата върху тях 
светлина. Затова те се правят от материали без или с минимално поглъщане. Друг 
източник на загуби е отражението от всяка една работна повърхнос- то съставлява 
от 4 до 6% от попадналата в лещата светлина.  

От значение е и спектралното разпределение на пропускането (или 
отражението).За минимизиране на това отражение повърхностите на лещите се 
покриват с просветляващо (антиотражателно) покритие, което се състои от един или 
няколко тънки слоя. Така отражението може да се редуцира до под 1%, а при повече 
слоеве и до под 0.1% за дадена дължина на вълната или зададен интервал от 
спектъра, в който ще работи лещата. От значение е и спектралното разпределение 
на пропускането (или отражението). В зависимост от това всяка леща с покритие 
придобива цветен оттенък. 

За какво се използват лещите? 
Увеличителната леща, наричана лупа, е една от най-често срещаните. Това е 

диск от прозрачна материя, при който една от двете страни е по-дебела в средата, 
отколкото в краищата. 

Лещите на очилата служат за поправяне на недостатъците на зрението, 
дължащи се на лоша извивка на ретината. Те могат да коригират и образа, 
деформиран от недостатък на роговицата. Хората с далекогледство имат 
недостатък на кристалното тяло, който се появява обикновено след 50 години. 
Тогава те се нуждаят от събирателни лещи. Късогледите пък имат нужда от 
разсейващи лещи, за да се оформи образът точно върху ретината, а не пред нея. 
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Очилата са оптичен инструмент, който служи за коригиране на зрението или за 
предпазване на очите от нараняване. Те се състоят от рамка и две прозрачни лещи, 
наречени стъкла.(фиг.1) 

 
(фиг.1) 

 
Рамките се изработват от пластмаса или метал. Лещите в началото се 

изработват от стъкло, но в днешно време то постепенно се измества от пластмаса с 
добри оптични свойства, която има редица предимства — по-лека е, по-здрава е при 
удар и намалява риска от счупване, а някои марки пластмаса имат и по-голям 
показател на пречупване на светлината. 

Очилата с диоптър са  за хора с някакъв дефект в зрението като далекогледство, 
късогледство, астигматизъм, или кривогледство. Спортните очила се използват в 
много спортни дисциплини. Някои от тях са за велосипед, фехтовка, автомобилни 
спортове, ски, а други. 

3D очилата се  използват в киносалони, които помагат за образуването на 
стереоскопичен полуобраз за всяко око. 

Сигурно е, че първите очила се появяват в Европа, по-точно в Северна Италия, 
между 1280 и 1300 година. За техен изобретател се счита флорентинецът Салвино 
дели Армати. Поради оскъдните източници обаче за годината и автора съществуват 
различни предположения и теории. Според една от тях, първите очила са изобретени 
около 20 години по-рано от италианския монах Алесандро Спина. 

В България очилата са познати още по време на османското владичество 
(справка “Българи от старо време”), но оптическите услуги не са били достъпни. 

В Германия и в САЩ 64 % от хората над 16 години носят очила. Повишава се 
делът на младите хора, които носят очила, а също и на старите хора поради 
нарастващата възраст на заетост. Обществото (89 % от носещите и 81 % от 
неносещите) все повече приема носенето на очила като нормално и не го счита за 
недостатък. Професиите, които най-често се асоциират с носенето на очила, са 
библиотекари, учители, адвокати и хора на изкуството. 

Бинокълът е оптичен увеличителен прибор, който чрез система от лещи прави 
възможно едновременното наблюдение на отдалечени обекти с двете очи, т.е. 
предвиден е за бинокулярно зрение. 

Микроскопът се състой от две оптични системи, всяка от която е съставена от 
по няколко лещи. Оптичната система, която се намира от към окото, се нарича 
окуляр, а тази която се намира от към наблюдавания предмет-обект.  

Когато предметите се наблюдават с микроскоп, те се виждат под много по 
голям ъгъл, от колкото ако се наблюдават с просто око или през лупа. 

Обективите на съвременните любителски рефрактори в телескопите се 
изработват от няколко отделни лещи, които са слепени помежду си или между тях 
има тънък слой въздух.  Към тръбата се прикрепят чрез метален пръстен, в който са 
поместени лещите, и който се завива към тръбата.  

Самите лещи са от висококачествени оптични стъкла, с различна степен на 
пречупване на светлината, което спомага за намаляване на оптическите дефекти, 
наречени аберации.  

Телескопите имат две функции: да помагат при наблюдение на миниатюрни 
обекти и да събират светлината. Човешкото око може да възприеме твърде малко 
светлина, недостатъчна за гледане надалеч. Обективът на телескопа е подобен на 
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зеница, но размерите му са много по-големи. Следователно той възприема повече 
светлина, която кондензира в сноп светлинни лъчи. Благодарение на този способ, 
ние разполагаме с по-голямо количество светлина от тази, излъчена от светлинния 
източник. 

Обективи за фотоапарати.По-високо качество на изображението с по-малко на 
брой лещи. За да осигурят превъзходно качество на изображението в  

по-малък размер и тегло, обективите LUMIX разполагат с известен брой 
асферични лещи, които ефективно предотвратяват аберацията. 

Всяка асферична леща има ефекта на няколко сферични лещи, така че може 
да се постигне по-високо качество на изображението с по-малко на брой лещи. 
Резултатът е по-малък общ размер и тегло. 

Контактните лещи са оптични лещи, поставяни директно в окото за корекция на 
зрителните смущения, предизвикани от отклонения като далекогледство, 
късогледство. 

 Контактните лещи се ползват и с козметични цели - за подчертаване или 
промяна на цвета на очите (цветни контактни лещи), за защита на очите от лъчения, 
за улесняване на зарастването на роговични рани и др. 

Според материала на лещата са познати два вида контактни лещи — меки и 
твърди. Меки контактни лещи. Имат следните предимства: лесна поносимост, бързо 
свикване с тях, лесно обслужване. Недостатъците на тези лещи са също няколко: 
повишен риск от гъбични инфекции, налага се по-честа подмяна на лещите. 

Твърди контактни лещи. Имат предимствата, че са с по-дълъг живот, дават добра 
корекция на зрението - с ясен, бистър образ и с добре отстранен астигматизъм. 
Неудобствата, които могат да предизвикат обаче не са малко: ограничена 
продължителност на носене - 14 - 16 часа, лесно изпадане от окото при по-рязко 
мигване с клепачи или при рязко движение на окото в орбитата му, трудна поносимост 
- понякога предизвикват дразнене и различни други оплаквания от пациента. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оптичните уреди, съдържащи лещи, ни дават възможност: 

 Да четем, пишем, да виждаме, ползвайки очила, при нарушено зрение; 
 С голямо увеличение да наблюдаваме предмети от микросвета; 
 Да се «доближим» до звездите, да съзерцаваме красотата на Вселената 
и планетите в нея, стотици звездни купове, мъглявини и дори някои 
галактики 
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Ролята на топлинните явления за живота на Земята 

 
Автор: Дарина Енева 

Научен ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова 
 
Summary: The paper deals with the thermal phenomena which are widely spread in nature and are 

extremely important for the life on the Earth. They have a vital and very substantial role in the spreading and 
absorption of the sun energy. They are also from great importance to water circle in the nature. Our life 
would be unthinkable without these two phenomena. We will be able to remove and eliminate the harmful 
and adverse impact when we are aware of the essence of the thermal phenomena. Thus we will use the heat 
safe and will provide favorable conditions of life. 

Key words: heat transfer, temperature equilibrium, thermal expansion, convection, natural convection, 
forced convection,thermal pheonomena , diathermancy ,temperature,atmosphere, Earth 

 
ВЪВЕДЕНИЕ  
Едни от най- широко разпостранените приподни явления са топлинните 

явления. Те са от изключително значение за осигуряване на благоприятни условия 
за живот на Земята. Топлинните явления играят важна роля при разпространяването 
и поглъщането на слънчева енергия и при кръговрата на водата в природата, без 
които нашият живот е немислим. 

Топлина е необходима както за осигуряване на подходящи условия за живот 
/особено през зимния сезон /, така и за редица производства. 

Исторически първия възникнал нагревател е огънят, но в днешно време 
безопасно и удобно са използва топлина, отделяща се при горене на дърва, 
въглища, мазут и други горива, за които са създадени различни видове печки, пещи, 
горелки и т.н. Друг вид източник на топлина са многобройните електроуреди, които 
използваме в нашето ежедневие – електрически печки, бойлери, фурни и т.н. Не 
малко количество топлина получаваме и  от слънцето. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Топлообмен е процес, който настъпва при допир между тела с различни 

температури, при който топлото тяло се охлажда, а студеното се загрява до 
изравняване на температурите. На този процес се дължат много от явленията  в 
живота, например на топлообмена се дължи меката есен в крайморските селища 
/затоплена морска вода и въздуха/.  

Топлинните явления са свързани с хаотичното движение на молекулите, 
поради това се нарича топлинно. Когато две различно нагрети тела се допират, те 
встъпват в топлинно взаимодействие по между си, като по-топлото тяло се охлажда, 
а по-студеното се нагрява.Топлинното взаимодействие се прекратява, когато телата 
станат еднакво нагрети.Тогава между тях се установява топлинно равновесие. 

Подобен процес се наблюдава и в едно единствено тяло, чиито отделни части 
първоначално са различно нагрети. Оставено само на себе си, тялото постепенно 
преминава в състояние на топлинно равновесие, в което всичките му части са 
еднакво нагрети. Когато две тела са в топлинно равновесие, температурата им е 
еднаква. 

Хората и животните имат усещането за топло и студено. Такива примери 
срещаме често в ежедневието си, например през зимата се крием от студения 
вятър, а през лятото горещия пясък на плажа пари под краката ни, котките през 
зимата лежат на топло около печките, а през лятото предпочитат хладни и сенчести 
места. Тези и много други примери показват, че телата притежават свойството 
нагрятост. Нагрятостта на телата се отчита с една независима от усещанията 
величина – температурата. 
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Когато се повишава температурата, телата увеличават размерите си. На лице е 
явлението температурно разширение. Имайки в предвид температурното 
разширение на течностите, при пълнене винаги трябва да се оставя малък обем от 
съдовете незапълнен, за да се даде възможност при нагряване течността да се 
разшири в него /цистерни, резервоари, бидони/. 

Нека да си припомним, че водата има едно важно свойство: При повишаване на 
температурата на водата от 0  С до 4 С, обемът й вместо да расте, намалява, а 
плътността й съответно расте. Този факт има важно значение за живота в реките и 
езерата. При отрицателни температури на въздуха, водният слой с температура 
4 С е най- плътен и се спуска на дъното. Замръзва само слоят вода около 
повърхността на водния басейн.(фиг. 1) 

 

  
 

Фиг. 1  Живот във водните басейни 
 
При нагряване на телата се увеличават всички размери на телата –дължина, 

широчина, височина. Това увеличение не винаги може да се забележи, защото е 
малко, но то може да предизвика нежелани последствия. Разширяващото се тяло 
действа на телата, които му пречат да се разшири, с много големи сили и това може 
да доведе до разрушения. Ето защо пистите на летищата са направени от отделни 
бетонни плочи, между които се оставят процепи. При металните мостове се 
предвижда  подвижно свързване на моста с опорите. (фиг. 2) 

 
 

Фиг. 2 Свързване на мост с опората 
 
Температурното разширение на твърдите тела зависи от веществата, от които 

са изградени. Телата от порцелан например, имат много малко температурно 
разширение. 

Как можем да си обясним издигането на балон с топъл въздух: Пламъкът 
загрява въздуха и поради разширението, част от него напуска балона. В балона 
остава въздух със същия обем, но с по- малка маса, което означава, че плътността 
му е по- малка отколкото на околния атмосферен въздух. Разликата в плътностите е 
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достатъчна, за да се издигне балонът, както дървено трупче изплува от съд с вода 
към повърхността. 

Съществено значение  оказва процеса и върху животните в студените полярни 
области, които се предпазват от студа през зимата посредством перата, кожата и 
подкожната тлъстина. Например полярната мечка има гъста козина, която е лош 
топлопроводник и предотвратява охлаждането на организма. Тюленът пък има 
дебела подкожна мазнина, която също предотвратява охлаждането. Кучетата нямат 
потни жлези и затова за охлаждане в горещото време увеличават изпарението от 
тялото си, като държат устата си отворена и езика си изваден. Топлообменът между 
топлокръвните животни и околната среда протича по начин, който осигурява тяхната 
постоянна телесна температура. 

Друг начин за отопление освен топлопроводността е конвекцията.Този процес 
ни дава отговори на въпроси като: Защо печката бързо затопля въздуха, щом той е 
лош проводник?;  Защо стаите с неуплътнени прозорци и врати са по- студени?; 
Защо при варене мармаладът загаря, ако не се разбърква? Отговори на тези 
въпроси откриваме във физичното явление  конвекция.  

Когато течностите и газовете са затоплят, техните молекули имат повече 
кинетична енергия и могат да се движат на по- големи разстояния. Топлината се 
„издига”. Когато топлината се пренася от течности или газове по този начин, това 
явление се нарича конвекция. Конвекцията е начин за топлообмен. Има два вида 
конвекция: естествена /свободна/ и принудена. Пример за това е оставена чаша чай 
или кафе върху масата в стая без течение, тя се охлажда вследствие на 
естествената конвекция на въздуха около нея. При принудената конвекция част от 
веществото се премества с помощта на външно въздействие – помпа, бъркалка /при 
течностите/, вентилатор или друго устройство при газовете. При принудената 
конвекция е важна скоростта, с която се размесва веществото. Отоплението на 
големи помещения и сгради е невъзможно без климатична инсталация, в която се 
прилага принудена конвекция. За да улесним естествената конвекция, нагряваме 
дъната, а не капаците на тенджерите. Ако нагревателят е в горната част на съда, 
нагряването на течността ще става само за сметка на топлопроводността й, а тя е 
малка. Поради същата причина замръзителят на хладилниците пък се поставя в 
горната им част –охладеният от него въздух като по- плътен слиза към долната част 
и охлажда и нея. 

Бързото затопляне на помещенията и жилищата се осигурява от естествената 
конвекция. Ако обаче вратите и прозорците не са добре уплътнени, топлия въздух 
излиза от процепите, отнасяйки голямо количество енергия. На негово място влиза 
студен въздух в стаята „ духа”, дори да няма вятър. Затова доброто уплътняване на 
прозорците и вратите пести много топлинна енергия и средства, които изразходваме 
за нея. 

 Конвекционните течения в атмосферата подържат процеса на горене, като 
осигуряват приток на кислород към пламъка и отнасят продуктите от горенето. Те 
предизвикват постоянно разместване на въздушните слоеве, поради което близо до 
земната повърхност, въздухът има практически еднакъв състав.(фиг. 3) 
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Фиг. 3  Конвекционните течения в атмосферата 

 
Чрез явлението конвекция си обясняваме и появяването на дневния и нощния 

крайморски бриз. Сушата се загрява по- бързо от моретата и океаните. През деня 
топлия въздух над сушата се издига нагоре, а по- студеният, идващ от морето, 
заема неговото място /духа вятър от морето към сушата- дневен бриз/. (фиг. 4) 

 

  
Фиг. 4  Дневен и нощен бриз 

 
Подобни въздушни потоци се зараждат и на границата между равнини и 

планини, полета и гори, между топлите и студените пояси на земното кълбо. При 
срещата на по- топъл и влажен въздух с по –студен,се създават условия за 
втечняване на водните пари и появата на валежи.  

В условията на безтегловност естествена 
конвекция не се извършва и затова там не е 
възможно горене, продуктите от горенето на се 
отдалечават от пламъка и той гасне поради 
липса на кислород. Ако в една космическа 
станция не се създава принудена конвекция, 
космонавтите щяха да се сблъскат с неприятни 
явления. Например, температурата на въздуха 
в различните части на станцията ще се 
различава, край нагревателите тя ще е много 
висока, а далеч от тях – много ниска. 

Конвекцията оказва влияние и върху 
работата на сърцето – сърцето предизвиква 
движение на кръвта по кръвоносните съдове.  

Фиг. 5 Конвекционните течения  
            в атмосферата 
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При това се пренася количество топлина от вътрешните органи към кожата. Тя 
се отдава на околния въздух. Това осигурява постоянна температура за нормалното 
протичане на жизнените процеси. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Една от причините за движението на въздушните и водни маси в природата е 

конвекцията. В природата конвекцията се извършва в долните слоеве на 
атмосферата, в океаните, земите недра. Конвекционните течения в атмосферата не 
само играят голяма роля при топлообмена, но обуславят и възникването на 
ветровете. В моретата и океаните са наблюдават топли и студени хоризонтални и 
вертикални течения. Някои от тях възникват поради конвекция на водните маси. 
Студената вода се стреми да се спусне надолу, а топлата да се издига на 
повърхността. Топлите течения обикновено са повърхностни. Теченията имат 
голямо значение за пренасяне на вода  с по- голямо съдържание на кислород и 
хранителни вещества от повърхността към придънните слоеве. Така става възможно 
съществуването на животни и растения в цялото водно пространство. 
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Полезно или вредно е явлението изпарение 

 
Автор: Даниела Иванова 

Научен ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова 
 
Summary: The phenomenon of evaporation is very important and finds everywhere around us - in 

everyday life, in the art, in natural process and phenomena - in the entire universe. 
Key words: evaporation,phenomenon,process, life, nature, water 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Явлението «изпарение» откриваме навсякъде около нас в ежедневния живот- в 

бита и техниката, в природните процеси и явления...в цялата Вселена. 
Изпарението е една от основните сили на природата, то е навсякъде и е по-

мощно от другите сили като вятърът и вълните. 
Водата е в непрекъснато движение между земята и въздуха и се образува 

кръговрат. Причината за кръговрата на водата е процеса изпарение, без който 
животът на планетата Земя би бил немислим. 

Земята е изключително богата на води, голяма част от нейната повърхност е 
заета от океани, морета, реки и езера. Част от водата от повърхността на водните 
басеини и почвата се изпарява непрекъснато под въздеиствието на слънчевите 
лъчи. Приземния слой играе важна роля в преноса на водна пара от земната 
повърхност в другите слоеве на атмосферата. Именно в този слой се формират 
потоците водна пара, която води след това към образуване на облачност. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изпарението е процес, при който молекулите в течно състояние спонтанно 

преминават в газообразно състояние. Този процес зависи от интензивността на 
топлинното движение на молекулите. При нагряване на  вода, след достигане 
температурата на кипене, започва процес на изпарение. При всяка температура има 
частици, които имат достатъчно енергия да преодолеят междумолекулните сили на 
привличане и да се откъснат от течността. Те образуват пари над повърхността на 
течността. Средната кинетична енергия при изпарение на останалите в течността 
частици намалява и следователно температурата се понижава. При получаване на 
известно количество топлина отвън, температурата на течността остава постоянна. 

Изпарението е процес, при който дадена течност - в случая вода - променя 
състоянието си от течно в газообразно, т.е. течната вода се превръща в пара. 

Скоростта на изпарение зависи от:  вида на течността; големината на 
свободната й  повърхност; количеството на парите над повърхността на течността;  
големината на свободната им повърхност; температурата. 

Въпреки, че по-ниското налягане на въздуха помага на изпарението, 
температурата е главният фактор, колкото е по-голяма свободната повърхност на 
течността, толкова по-бързо се изпарява тя.  

Слънчевите лъчи нагряват земята и част от водата се изпарява и се превръща 
във водни  пари. (фиг.1). 

При кръговрата на водата част от водата в океаните и сладководните басейни, 
като езера и реки, се затопля от слънцето и се изпарява. При това изпарение 
примесите във водата не се изпаряват заедно с нея  така, че водата, която отива в 
атмосферата, е по-чиста, отколкото докато е била на Земята (фиг.2). 

Човекът непрекъснато се намесва в кръговрата на природата чрез своите 
дейности. Индустриалните предприятия участват в затоплянето на въздуха и 
изпаряването на водата. Изсичането на горите води до по-малко изпарения и 
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засушаване на районите. Тогава в подпочвените води навлиза по-малко вода и това 
води до намаляването им. 

 

 
Фиг. 1 

   

 
Фиг.2 

 
Количеството вода, което се изпарява от океаните, моретата и езерата, се 

пречиства от разтворените в нея вещества чрез явлението изпарение. По време на 
кръговрата на водата се извършва естественото й пречистване. При изпарение на 
вода от водните басейни, почвата и растителността, въздухът се насища с водни 
пари.Тези водни пари по пътя на конвекцията се издигат нагоре. Там се охлаждат, 
водните пари се втечняват и се образуват облаци. От тях водните капчици падат на 
Земята във вид на дъжд или сняг. Водните пари се издигат нависоко, където попадат 
в по – студения въздух и се охлаждат. Така се втечняват и образуват облаци. 
Вятърът мести облаците и част от малките капки се събират в по – големи и падат 
на земята под формата на дъжд. След всички процеси водата отново се изпарява и 
кръговратът продължава. При кръговрата на водата, водата в природата 
непрекъснато се движи и преминава от едно състояние в друго. 

Ако налеем вода в две еднакви чаши и поставим едната чаша на по-топло 
място, а другата на по-студено, установяваме след няколко дни, че водата се е 
изпарила и от двете чаши. От чашата, която е на по-топло място, се е изпарила 
повече вода. Водата се изпарява при всяка температура. Но когато температурата е 
по-висока, водата се изпарява по-бързо. 

Да потърсим отговор на въпросите:  
 Защо през лятото прането изсъхва по-бързо, отколкото през зимата?  
 Колкото е по-висока температурата, толкова повече частици имат достатъчна 
енергия, за да се изпарят и водата се изпарява по-бързо от дрехите. 

 Например, когато е много влажно, мокрите дрехи бавно изсъхват, защото 
скоростта на изпарение е малка. 

 Защо във ветровито време прането съхне по-бързо?  
 Когато има вятър, той отнася част от парите и скоростта на изпарение е по-

голяма.  
Изпарението е полезно. 
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Изпарението намира приложение при ароматерапията. Ароматерапия означава 
лечение с ухания. Етеричните масла се добавят във ваната, втриват се в кожата или 
се разпространяват във въздуха с помощта на специални арома лампи. Ефикасно, 
практично, здравословно и евтино средство за хармонизация на работната среда и 
къщата! Няколко капки от етеричното масло се слагат във водата на аромалампата 
да се изпаряват, докато гори свещичката под паничката с водата.   

Морска сол наричат солта, която е добита от морето по естествен път, от 
изпарението на водата, под въздействието на слънчевите лъчи. Солта се е 
извличала от морето още преди 1000 години. Смята се, че първи са започнали да я 
използват жителите на Източна Азия (Индия, Япония, Китай) и Средиземно море 
(Италия, Франция, Испания).  

Изпаряване на кожата - използва се в козметиката и естетичната медицина. Тя 
може да се използва като самостоятелен режим, и като подготовка за прилагането 
на маски или извършване на по-сложни процедури. В процеса на изпаряване на 
кожата, порите се разширяват и почистват.  

Изпарението е вредно за обработваемите площи. 
Изпарителна способност е свойството на почвата да изразходва натрупалата 

вода чрез физическо изпарение. Количеството слънчева светлина, влажността на 
въздуха, вятърът и температура са основните фактори при определяне на 
максималната скорост, с която почвата ще изсъхне от изпаряване. Изпарителната 
способност зависи от механичния й състав. В зависимост от типа на растенията, 
които  растат в почвата, това  също променя скоростта на изпарение. Климатът е 
един от основните фактори, определящи водния режим на почвата, от него зависи 
количеството паднали валежи и изпарението на влагата от почвата. Избягвайте да 
напоявате, когато е ветровито или на обяд, защото тогава изпарението е най-силно. 
Поливайте рано сутрин или късно вечер. Почвите в пустините са неплодородни, 
защото съдържат много соли поради силното изпарение и високите тепмератури. 
Вредно е да сушим дрехи в къщи. Те се изпаряват и увеличават влагата в стаята и е 
възможна появата на мухъл.  Заради затворените помещения през зимните месеци, 
в повечето жилища въздухът е изключително сух и влагата от растенията бързо се 
изпарява. Леко напръскване на листата с вода ще им се отрази добре. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодарение на процесите на изпарение и кондензация в атмосферата 

непрекъснато протича процес на кръговрат на водата, в който участва значителна 
част от нейната маса. Водата отнема чрез изпарение излишната топлина от 
повърхността на Земята и я държи като резерв във вид на водна пара в 
атмосферата. 
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Нови технологии от фирмата Bosch  

в автомобилната индустрия 
 

Автор: Стелиян Стефанов 
Научен ръководител: Милен Сапунджиев 

 
The report takes a survey of a few innovative technologies and ideas integrated in the production of 

company Bosch, which is one of the leading in auto building technologies. 
Key words: Bosch, auto industry, auto building, technologies. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Фирмата Бош е един от световните лидери, които създават и внедряват 

технологии. Направленията, в които работят са: Автомобилни технологии, 
Индустриална техника, Потребителски стоки и Енергийна и сградна техника. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
След възникналата енергийна криза през миналия век и завишените 

изисквания към замърсяването на околната среда от автомобилите, икономичното 
шофиране съчетано с използване на модерни технологии вече е задължително. Тук 
са разгледани едни от последните идеи на фирмата Бош с приложение в областта 
на автомобилната техника. 

 
Екстри за икономично шофиране на автомобила 
Директното впръскване на гориво в цилиндъра. Според фирмата Бош този 

метод спестява минимум 12% гориво. От 2000 година съвременните дизелови 
двигатели използват системата за впръскване на дизелово гориво Common Rail. С 
помощта на тази технология се подобри не само икономичността, но и динамиката 
на превозното средство, защото се повишава мощността. 

На фиг. 1. е визуализирана работата с впръскване на гориво директно в 
цилиндъра на ДВГ. 

 

 
 

Фиг. 1. Директно впръскване на гориво в цилиндъра на ДВГ 
 
Постепенно директното впръскване се налага и при бензиновите двигатели. 

При тях също се повишава мощността, но и се намалява количеството CO2 в 
отработилите газове с 12%. 

Безстепенна скоростна кутия. Управлението на автомобил по стръмен път с 
много завои е уморително за водача. Заради честите промени в натоварването на 
двигателя е затруднен избора на предавка, която да осигури оптимална работа. За 
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това Бош предлага модерен вариант с автоматична кутия, която достига до 9 
предавки. 

Безстепенната скоростна кутия CVT (Continuously Variable Transmission) 
осигурява гладко пътуване и висока ефективност на двигателя. В градски условия 
тази кутия намалява разхода на гориво до 7%. 

Старт/Стоп система. Системата се стреми да ограничи емисиите, 
образувани при празен ход на двигателя с вътрешно горене. 

Почти всеки нов автомобил в Западна Европа вече е екипиран със система 
Старт/Стоп. Причината е в повишените изисквания на Нов Европейски режим на 
шофираме (NEDC) за намаляване на изхвърлените от двигателя количества СО2. 
Според фирмата Бош вредните емисии се редуцират до 5% при градско движение. 

Използване на алтернативни горива. Фирмата Бош следва тенденцията за 
използване на природен газ като гориво за двигателите с вътрешно горене при 
леките автомобили серийно производство. Според техни изчисления разликата в 
цената за автомобил, оборудван да работи на природен газ, се изплаща при 
годишен пробег от 7000 км, тъй като природният газ е с 50% по-евтин от бензина 
(цените са за Германия). 

В сравнение с конвенционален бензинов двигател при еднаква мощност се 
спестяват 25% от емисиите СО2. Системите са конструирани така, че да могат 
двигателите да стартират на газ и при студено време. 

Движение по инерция. Без водачът да забележи, иновативното управление 
изключва двигателя при спускане по наклон, ако автомобилът поддържа скоростта 
си. Системата осигурява ниско съпротивление от двигателя и безшумно движение. 
При натискане на педала на газта или спирачката двигателят стартира незабавно. 

Според фирмата Бош с движение по инерция реално се спестяват до 10% 
гориво. 

Адаптивен круиз контрол. Облекчаването на водача при шофиране чрез 
поддържане на зададена скорост, разпознаване на автомобилите отпред и спазване 
на желаната дистанция се извършва от адаптивният круиз контрол (Adaptive cruise 
control – ACC). Системата се предлага като екстра и спестява до 5% гориво. 

Принципна схема за работата на радарните сензори на круиз контрола е 
показана на фиг. 2. 

 

 
 

Фиг. 2. Принципна схема на работата на радарните сензори  
при системата за круиз контрол 

 
Наблюдението на трафика се извършва от радарни сензори, а компютъра в 

системата се стреми да поддържа постоянна скорост и най-ефективна работа на 
двигателя. 
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Нова асистираща програма за парктроник 
Фирмата Бош разработва нов подход чрез опростяване търсенето на 

паркомясто и постепенно автоматизира процеса на паркиране. 
Половината от новите автомобили излизат на пазара с асистираща система за 

паркиране. Сред потенциалните клиенти за паркинг решенията на Бош са 
производителите на автомобили и операторите на паркинги и гаражи, както и 
градовете и общините в целия свят. 

Движейки се по пътя към напълно автоматичното паркиране, през следващите 
години Бош ще лансира редица асистиращи системи. Те ще помагат на водачите да 
паркират безаварийно и дори ще направляват автомобила изцяло до паркомястото 
само с натискане на един бутон. 

Търсенето на паркомясто се съкращава по два начина – специални сензори в 
паркингите и гаражите откриват и информират за свободните места; Бош ползва 
вградени сензори, които вече са част от стандартното оборудване на много 
автомобили, за търсене на свободни пространства покрай пътното платно. 

Информацията се обработва в IoT облака на Бош и се генерират дигитални 
карти на местата за паркиране. Шофьорите имат достъп до тези карти онлайн или 
през навигацията на своя автомобил, която ги отвежда директно към зоните със 
свободни паркоместа.  

Чрез директното насочване на автомобилите към свободните паркоместа, ще 
намалят и количествата емисии замърсяващи околната среда. 

На фиг. 2. е показана чрез компютърно визуализиране работа на системата. 
 

 

 
 
Фиг. 2. Компютърно визуализирано изображение, показващо принципа на работа с бъдещата 

система за паркиране на фирмата Бош 
 
Благодарение на технологиите на Бош, още преди края на настоящето 

десетилетие, автомобилите ще отиват сами до свободното място в паркинга. 
Шофьорите ще оставят автомобилите си в „зоната за предаване“ пред паркинга и ще 
ги инструктират по смартфона да си търсят свободно място. Когато са готови за 
тръгване, те извикват колата и тя пристига сама.  
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"Умен" педал за газта 
Друга разработка на немският индустриален гигант е педал на газта, който 

вибрира, трака или оказва по-силно съпротивление ако водачът превишава 
максимално допустимата скорост или кара неикономично. Според германците 
новата технология ще помогне за намаляване на вредните емисии и ще повиши 
пътната безопасност. 

На фиг. 3. е показано изображение на функциите на „умен” педал на газта. 
В бъдеще системата може да бъде надградена, за да използва информация от 

навигационната система и да се самонастройва според индивидуалния стил на 
шофиране, атмосферните условия и пътната настилка. От фирмата производител 
твърдят, че умният педал може да намали разхода на гориво със 7%.  

 

 
Фиг. 4. „Умен” педал на газта и функциите, които изпълнява 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Системите, разработвани от фирмата Бош, намаляват количествата токсични 

газове изхвърляни от двигателите с вътрешно горене при работата им. 
Интегрирането на компютърни системи и електроника в автомобилите подобрява не 
само работата на двигателя, но и повиша безопасността на движението по 
пътищата. 
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Елекромобилът - настояще и бъдеще 

 
Автор: Людмил Димитров 

Научен ръконодител: гл. ас. д-р Валентин Манев 
 
The report takes a survey of electric mobility, technological and ecological revolution. 
Key words: electric drive module, electric engine, preserving of energy, lithium-ion battery. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Съвременните електромобили предлагат всички удобства, с които са свикнали 

потребителите, като отговарят и на съвременните изисквания за безопасност. 
Основната разлика от конвенционалните автомобил е, че в при движението си 
електромобилите не се създават вредни емисии. 

Електрическия автомобил си остава едно нормално превозно средство, което 
по никакъв начин не променя начина на управление и комфорта спрямо сегашните 
автомобили. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Голямата цел на ЕС е да намали емисиите на СО2 с 20 на сто до 2020 година. 

Един от основните източницина вредни емисии е сухопътният транспорт близо12 на 
сто от емисиите на СО2 в ЕС се дължат на лекитеавтомобили. Въвеждането на 
екологични стандарти зановите автомобили става все поактуална тема. 

 
Предимства на електрическите превозни средства: 
- при работа не изхвърлят отработени газове в атмосферата - нулеви емисии; 
- значително по-малки вибрации и шум; 
- може да работи с опростена конструкция - без съединител и предавателна 

кутия; 
- по-лесно обслужване; 
- по-висока ефективност на използване на енергията заради регенерация на 

спирачната енергия и неконсумиране на електроенергия от електродвигателя, когато 
превозното средство е спряло. 

Недостатъци на електрическите превозни средства: 
- ограничен пробег; 
- недостатъчно развита енергийна инфраструктура; 
- използване на скъпоструващи акумулаторни батерии. 
 
Основните компоненти на електромобила са: електрическа батерия, 

преобразувател на напрежение, контролер и електродвигател. 
 
Електрическа батерия 
Електрическата батерия съхранява и отдава електрическа енергия, необходима 

за захранване на електродвигателя (електродвигателите) и различните системи в 
електромобила. В нея протичат химични реакции, вследствие на което се генерира 
електрически ток. На фиг. 1. е показана електрическа батерия.  

 

 
 

Фиг. 1. Електрическа батерия 
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Най-често за задвижване на електромобилите се използват литий-йонна 

батерия. Тази батерия се оказва най-успешна от всички изследвани варианти. 
Благодарение на доброто съотношение тегло/съхранена енергия, този тип батерия е 
по-лека, по-компактна и отдава около 2/3 повече енергия в сравнение с предходните 
генерации. 

На фиг. 2. е показана литий-йонна батерия. 
 

 
 

Фиг. 2. Литий–йонна батерия 
 
Важено е да се отбележе, че литий-йонните батерии нямат проблем, познат 

като ефект на паметта. Могат да се зареждат често, дори за кратки периоди от 
време (10-15 мин.). 

 
 
Преобразувател на напрежение 
Преобразувателят на напрежение преобразува постоянния ток от 

електрическата батерия в променлив ток за захранване на електродвигателя. 
На фиг. 3. е даден преобразувател (инвертор) на напрежение 
 
 

 
 

Фиг. 3. Преобразувател на напрежение (инвертор) 
 
Контролер 
Контролерът е електронно устройство за управление на електродвигателя по 

предварително зададена програма. Той управлява целия процес по доставяне на 
желаното количество енергия към електродвигателя в зависимост от информацията 
за положението на лоста на акселератора, за скоростта на движение на 
електромобила, за задействане на спирачките (при задействане на спирачките - 
електромоторът спира, включване на регенеративен режим), и др. 

Добро решение е контролерът да извежда на дисплей информация за скорост 
на движение, състояние на батерията, изминат пробег, количество регенерирана 
енергия и др. 
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На фиг. 4. е показан контролер.  

 
 

Фиг. 4. Контролер 
 
Електродвигател 
Електродвигателите, използвани за задвижване на електромобили, работят в 

тежки условия по отношение натоварването, работната среда, честите включвания и 
изключвания и т.н. Те трябва да отговарят на редица изисквания. 

- Да понасят значителни претоварвания (максималната стойност на въртящия 
момент да е до 2-3 пъти по-голяма от номиналната); 

- Да изменят въртящия момент и честотата на въртене в достатъчно широки 
граници; 

- Широк скоростен диапазон на работа с постоянна мощност; 
- Да развиват еднаква мощност при въртене на ротора и в двете посоки; 
- Голяма специфична мощност, при малки габарити и тегло; 
- Малък инерционен момент на въртящите се части, които подобряват 

ускорителните свойства; 
- По възможност цялата маса на електродвигателя да е окачена, за да не 

създава динамични натоварвания; 
- Корпусът на двигателя да бъде достатъчно здрав, да не допуска проникване 

на прах и влага; 
- Изолацията да е с добри електрически, механични и термични свойства; 
- Ниско ниво на шум, лесно обслужване и ниска цена. 
 
На фиг. 5. е показан променливотоков елекродвигател. Той преобразува 

електрическата енергия в механична и я предава към трансмисията. 
 

 
 

Фиг. 5. Електродвигател 
 
Принцип на работа на електродвигателя 
Ако в близост до един магнит (наречен централен), който може да се върти 

около оста си, сложим втори магнит, то северния полюс на добавения магнит 
привлича южния на първия (централния). Централният магнит се нарича ротор, а 
другият магнит - статор. 

Електрическите двигатели са базирани на този принцип. Въртящото се 
магнитно поле се създава от електромагнити, снабдени с променлив електрически 
ток. 

На фиг. 6. е показана схема на действие на електродвигател.  
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Фиг. 6. Принципна схема на електродвигател 
 
 
Начини за осигуряване на електроенергията 
Зареждане от мрежата. Времето за зареждане е от порядъка на 6÷8 часа. 

Този тип зареждане на батерията може да бъде извършено от всеки както в 
собствен гараж, така и на обществени паркинги. За целта е необходима обезопасена 
автоматизирана система, която се свързва посредством ключов механизъм към 
контакта. 

На фиг. 7. е показан принципно такъв тип зареждане от мрежата. 
 

 
 

Фиг. 7. Зареждане от мрежата 
 
Бързо зареждане. То е изобразено на фиг. 8. Осъществява се с контакт високо 

напрежение - 400 V и 36 А. Време за зареждане е от порядъка на 20÷30 минути за 
батерия с мощност 20 kW. Контактите могат да бъдат инсталирани в близост до 
жилищни квартали, бизнес паркове, молове и др. 

 

 
 

Фиг. 8. Бързо зареждане  
 
Станция за смяна на батерията. Чрез смяна на батерията се пести времето 

за престой на електромобила. Смяната може да се осъществи за около 3 минути. 
Методът може да бъде автоматизиран. Така на водача няма да му се наложи дори 
да излиза от автомобила. 

Примерна станция за смяна на батерия е показана на фиг. 9. 
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Фиг. 9. Станция за смяна на батерията 
 
 
ИЗВОДИ 
1. Електрическите превозни средства при работата си не изхвърлят 

вредни емисии в атмосферата.   
2. Електромобилите имат по-опростена конструкция и са по-лесни за 

обслужване от конвенционалните автомобили. 
3. Електрическите превозни средства имат по-висока ефективност на 

използване на електрическата енергия. 
4. Все още съществен недостатък на електромобилите е ограниченият им 

пробег и недостатъчно развитата енергийна инфраструктура. 
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Изследване потреблението на електрическа енергия 

в промишленността 
 

Автор: Мартин Пеев 
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Abstract:The industry has a major share in the development and implementation of technology in the 

world and as a sector of the economy is one of the largest consumers of energy, including and type of 
energy used is determined depending on the specifics of various industries and market condition. 
Keywords: energy, electricity, industry, lighting systems 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Промишлеността има основен дял в развитието и внедряването на 

технологиите в света и като отрасъл на икономиката е един от големите 
консуматори на енергия, включително електрическа.Количествата и видът на 
използваните енергийни ресурси се определя в зависимост от спецификата на 
различните производства и условията на пазара. Анализирането на 
електропотреблението в индустриалните обекти позволява да се преценят степента 
на енерго зависимостта им и ефективността на използваните технологии. Тази 
информация дава възможност за прогнозиране развитието на производството и 
планирането му така, че да се повишат качеството и конкурентно-способността на 
продукцията.   

Представени и са анализирани статистически данни за развитието на 
електропотреблението в промишлеността в Европа, нашият регион и конкретен 
индустриален обект. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Развититето на общото количество консумирана електроенергия в света, 

включително Европа, се определя както от непрекъснатото развитието на 
технологиите, така и от нарастващия брой на населението . 

Изменението на общото потребление на електроенергия в Европа (27-те страни 
членки на ЕС) в индустриалния сектор, през периода 2005-2015 г., е представено с 
графиката на фиг. 1. До 2014 г. е характерно редуването на периоди на плавно и на 
интензивно нарастване, а след тази година силно намалява темпа на ръст – 
консумираната електроенергия през 2015 г. е само с 11 GWh повече от тази за 
предходната година [5]. Най-голям скок в увеличението е регистрирано през 2010 г. 
– с 4,8 % или 48727 GWh повече от електропотреблението през 2009 г. Изменението 
на общото количество електроенергия, консумирано от индустрията, е много сходно 
с това за всички отрасли взети заедно [3]. Разликата е в по-плавните промени на 
електропотреблението в промишлеността (фиг.1), което се обяснява с по-голямата 
инертност на този сектор и с непрекъснато нарастващите му енергийни нужди. 

Независимо от увеличената консумацията на електрическа енергия в 
индустрията -1,2 пъти за разглеждания период, домакинствата и обществения 
сектор имат по-голям дял (56 %) в сравнение с промишлеността (41 %) (фиг. 2). 
Причината е, че най-големите потребители на електрическа енергия  (Германия, 
Франция, Великобритания, Италия, Испания) имат подобно разпределение по 
сектори. В Германия, Испания и Италия консумираната електроенергия в  
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Фиг. 1. Обща консумирана електроенергия в индустрията в Европа. 

 
промишлеността е с (1...11) % по-малко от тази в домакинствата и обществения 

сектор, а във Франция и Великобритания – съответно с 33% и с 29% по-малко. 
Единствено в Исландия, която не е член на ЕС, 76 % от общото електропотребление 
се пада на индустрията. Подобно разпределение на консумираната електрическа 
енергия по сектори в икономиката има в четири страни от ЕС - Люксембург (65 %), 
Румъния (61 %), Словения (56 %) и Финландия (53 %) [5] 

Най-малък е делът на потреблението на електрическа енергия в транспорта, 
който за България е 2 %, за Гърция – 1 %, Румъния – 4 % и Турция – 0,50 %. В 
нашата страна се запазва и през 2006 г. приблизително същото съотношение между 
отделните сфери на икономиката [2]. 

В съответствие с [1], един от критериите за оценка на енергийната ефективност 
на промишлени обекти, е изменението на енерго- и електропотреблението за 
определен период от време.  На фиг. 4 е представено общото енергопотребление по 
видове енергоносители за 2014 и 2015 г. в машиностроителна фирма в 
Североизточна България.  

Разходът на електроенергия и кокс е най-голям и за двете години, което се 
определя от спецификата на производството. Използваните количества дизелово 
гориво за отопление и твърди горива (въглища и дърва) са се увеличили съответно с 
9,5 % и с 24,0 %, докато потреблението на електроенергия и кокс е намаляло през 
втората година съответно с 2,3 % и 31,8 %. Увеличението на течните и твърди 
горива се обяснява от една страна с промените в структурата на производството 
(количеството на част от произвежданите артикули намалява за сметка на 
увеличението на други), а от друга - с променящите се климатичните условия.  

Общо потребление на електроенергия в индустриалния сектор в Европа за 
периода (2005...2015) г. 
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Фиг. 2. Консумирани енергоносители в машиностроително предприятие. 

 
Намаляването на използваните количества електроенергия и кокс през 2014 г. 

се обяснява със структурните промени в производството - най-голяма е 
консумацията на електрическа енергия – 49,10 % (фиг. 3). Това е почти половината 
от общото потребление на енергоносители и е повече от общото използвано 
количество кокс и твърди горива (47,20 %). Тези съотношения между консумираните 
енергоресурси налагат внедряване на енергоефективни технологии, които 
чувствително да намалят разходите на енергия.   

 
 

 
Фиг. 3. Разход на енергоносители в натурални и в парични единици. 

 
Съотношението между количествата на използваните в производството 

енергоносители и средствата, необходими за тяхното осигуряване, за 2015 г., е 
представено на фиг. 6. Сравнително високата приведена цена на горивата (особено 
на дизеловото гориво – 1400 лв./MWh) и на кокса – 522 лв./MWh, определят големия 
разход на средства на фирмата. Цените на електроенергията и на твърдото гориво 
са съответно – 78,6 лв./MWh и 114 лв./MWh. Това налага използваните 
производствени технологии и машини да се обновят или заменят така, че разходите 
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на средства като цяло да намалеят и в резултат да се увеличи печалбата от 
производството. 

Таблица 1 
Електропотребление по цехове, участъци и отделения за 2015 г. 
 

Цех 
№ 

 
Участък, отделение 

Консумирана 
електроенергия, 

kWh 

Дял от общото 
електро-

потребление, 
% 

1 Резачно отделение 745536 6,62 
2 ММЦ - Корпус 1 механо монтажен 

цех 
979334,4 8,69 

3 Корпус 1 Термично 316800 2,81 
3 Корпус 1 Оксидация 152064 1,35 
4 ММЦ - Корпус 2 - Инструментален 

цех 
198316,8 1,76 

5 ММЦ- Корпус 3 - Заготвителен 
участък 

1466784 13,02 

6 Монтажен цех 428947,2 3,81 
7 Компресорна станция 190080 1,69 
8 Административна сграда 291456 2,59 
7 Помпена станция 367488 3,26 
3 ММЦ- Корпус 4 - Участък ТМ (тежки 

машини) 
2245056 19,92 

3 ММЦ- Участък центри 1104576 9,8 
3 ММЦ - Участък ЦПУ (цифрово-

програмно управляеми) машини 
1372800 12,18 

7 Спомагателен корпус 202752 1,8 
9 Леярен цех - нов 854100 7,58 
9 Стара леярна 352000 3,12 
 
Анализът на данните от фиг.8, проведен в съответсвие с [1] показва, че 

консумираната електроенергия през 2014 г., когато не се произвежда продукция, е 
173 041 kWh. Това са разходи, реализирани от несвързани с производството звена – 
административни, битови и спомагателни. В действителност, около 260 000 kWh 
електроенергия е консумирана от непроизводствените звена за цялата 2015 г. 
Характерът на изменение на електропотреблението, за фирмата като цяло, се 
запазва и през първите пет месеца на 2015 г. (фиг. 9).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направените анализи на представените статистически данни за електро-

потреблението по сектори и в конкретно индустриално предприятие, позволяват да 
се направят следните . 

Непрекъснатото повишаване на енергопотреблението, в частност на електро-
потреблението, в индустриалния сектор в Европа, региона и в конкретна 
промишлена фирма, се характеризира с периоди на интензивно и плавно 
нарастване. Тази тенденция се определя от спецификата на отрасъла и от факта, че 
той е втори по количество консумирани енергоносители, след домакинствата и 
обществения сектор.  

Ограничените количества конвенционални енергоресурси и появилите се 
глобални климатични промени изискват ефективно използване на инсталираните 
електрически мощности и на произведената енергия, в това число и електрическа.  
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Неефективните производствени технологии и ниските енергийни 
характеристики на консуматорите (включително на сградния фонд) са причина за 
неоправдано големи разходи на енергия и средства. В следствие на това се 
оскъпява продукцията, намалява се възможността за реализацията й, като 
същевременно спада печалбата на производителите. 

Наложително е внедряването на високоефективни производствени технологии 
и икономичното и целесъобразно използване на осигуряващите ги енергийни потоци.  
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Автор: Борис Силаев 

Научен ръководител: ас. инж. Пеньо Пенев 
 
Abstract This page covers the types of disturbances created in the air from various sources and the 

problems they create in terms of electromagnetic compatibility 
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ВЪВЕДЕНИЕ  
С пускането в експлоатация на радиопредаватели (за радио и телевизионно 

разпръскване, за служебни радио връзки), както и базовите станции за клетъчните 
системи, електромагнитното поле в околната среда е в масово настъпление, 
особено за по-високите честоти, което създава проблеми при приемане на радио и 
телевизионни програми и други комуникации разпространявани по ефир, както и 
смущава работата на чувствителни апаратури.Познаването на електромагнитните 
полета облекчава борбата със смущенията и осигурява високо качество на 
приемания сигнал. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Електромагнитната съвместимост е възможността за едновременно 

функциониране на всички технически  средства без взаимните смущения между тях, 
да превишават определени норми. Всеки уред създава около себе си 
електромагнитно поле, което се оказва смущаващо за уредите, работещи в близост 
с него. Целта е това поле да е  с такъв интензитет, че да не влияе на близко 
работещите уреди и апарати. Например включването на микровълновата фурна, 
пералнята или прахосмукачката да не влияе върху работата на радио или 
телевизионен приемник  в същия дом; включване на телевизионен приемник с 
импулсно захранване да не влошава работата на радиоприемник и т.н. 
Осигуряването на електромагнитна съвместимост е борба със смущенията и 
шумовете, и най-вече с тези създавани от изкуствени източници на шум. 
Източниците на шум биват естествени и изкуствени. 

Смущенията от естествени източници  са атмосферните смущения (основно 
мълнии, които имат импулсен характер) и смущения от излъчването на земята. 115. 

Преодолямането на електромагнитния смог (изкуствените източници на 
шумове) позволява осигуряването на  електромагнитна съвместимост.     

Промишлените роботи са автоматично управляеми, препрограмируеми 
многофункционални манипулатори, програмируеми в три или повече оси, които 
могат да бъдат и се използват в индустриални приложения за автоматизация [1] . Те 
задължително притежават и контролер, включващ хардуер, софтуер, както и всички 
комуникационни интерфейси, необходими за тяхната работа. На съвременните 
роботи често се възлагат повтарящи, прецизни и опасни операции, които могат да 
нанесат вреди на хората, произвежданата продукция и околната среда. Един робот 
може да бъде пуснат в експлоатация в Европейската общност, само ако 
удовлетворява съществените изисквания за безопасност на Директивите, под чието 
въздействие попада (Безопасност на машините 2006/42/ЕС, Директива за ЕМС 
2004/108/ЕС, Съоръжения за ниско напрежение 2006/95/ЕС). Безопасността има 
отношение само към последиците на отказите на дадено съоръжение или система и 
се оценява по вредите, които отказите нанасят върху обслужващия персонал и 
околната среда [2]. Към Директива 2006/42/ЕС има хармонизирани два стандарта, 
които поставят изисквания към безопасността на промишлените роботи и 
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роботизирани системи БДС ЕN ISO 10218-1 [1], БДС EN ISO 10218-2 [3], както и 
стандарта БДС ЕN 62061 [4], отнасящ се до функционалната безопасност на 
електрическите, електронните и програмируемите електронни системи (Е/Е/РЕ) за 
управление на машини, имащи отношение към безопасността им. Към Директива 
2004/108/ЕС са хармонизирани стандартите БДС EN 61326-3-1[5] и БДС EN 61326- 3-
2 [6], отнасящи се до електромагнитната съвместимост (ЕМС) на Е/Е/РЕ системите 
за безопасност, използвани в промишлени условия. В доклада е направен анализ на 
изискванията за ЕМС на Е/Е/PE системите за безопасност на промишлени роботи, 
както и са разгледани някои проблеми, които съществуват пред производителите на 
роботи и изпитвателните лаборатории за ЕМС при тяхното изпитване.  

Безопасността на всички Е/Е/РЕ системи има три аспекта: - първична 
безопасност – отнася се до защита на персонала от поражения от електрически ток, 
както и от възникването на пожар.  

Функционална безопасност – част от общата безопасност отнасящи се към 
съоръжението и неговата управляваща система, от които зависи правилното 
функциониране на свързаните Е/Е/РЕ системи, системи за безопасност базирани на 
други технологии и външни приспособления за намаляване на риска. - Индиректна 
безопасност – разглежда индиректните последствия от една система, която не 
работи както се очаква и последствията върху свързаните с нея други системи 
(например генериране на грешни данни). [5,7]  

Функционалната безопасност на една система е необходимо да бъде осигурена 
през целия период на нейното съществуване и започва от разработката на нейната 
концепция, проектиране, производство, монтаж, експлоатация и завършва с нейния 
демонтаж [8,9]. Основен критерий за функционална безопасност е системата за 
безопасност и управляваното съоръжение при появата на опасен отказ да премине в 
определено състояние, което е безопасно. Функционалната безопасност трябва да 
бъде доказана при различни условия на експлоатация – както климатични условия, 
електромагнитна обстановка и други въздействия на околната среда. Оценката на 
ЕМС трябва да се проведе на всички етапи от проектирането и производството на 
Е/Е/РЕ системите за безопасност.  

Нивото на безопасност (SIL) на промишлените роботи трябва да бъде минимум 
SIL 2, което означава, че честотата на появата на опасен отказ на безопасна 
функция трябва да бъде в рамките на 10-7 ≤ y ≤ 10-6 и интервал на периодични 
изпитвания (proof test) не по-малко от 20 години [3] В съществуващите стандарти са 
посочени следните съществени изисквания по отношение устойчивостта на Е/Е/РЕ 
системите за безопасност на промишлени роботи (ЕС) към електромагнитни 
смущения, които трябва да бъдат доказани от производителя им. БДС EN ISO 
10218-1 “Дизайна и конструкцията на един робот трябва да предпазва от опасни 
движения или ситуации в зависимост от очакваните ефекти от електромагнитни 
смущения (EMI), радиосмущения (RFI) и електростатични разряди (ESD). БДС EN 
62061 – в т. 5.2.3.3 се изисква в промишлени условия Е/Е/РЕ системите да бъдат 
устойчиви на електромагнитни смущения, нивата на които са дадени в таблица E.1 
на стандарта.  

Стандартът БДС EN 61326-3-1 въвежда допълнителни изисквания към 
основните стандарти за безопасност БДС EN 61508-х [10,11,12,13,14,15,16] по 
отношение на функционалната безопасност и определя нов критерий за отказ на 
една Е/Е/РЕ система по отношение на електромагнитни смущения „FS”, който 
означава, че:  

Функциите на устройството, предназначени за целите на безопасността:  
 Не са извън рамките на техническите им характеристики;  
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 Техническите параметри могат да бъдат нарушени временно или постоянно, 
ако изпитваното съоръжение (EUT) реагира на смущенията по такъв начин, че 
състоянията на EUT са забележими и запазени в рамките на определеното време;  

 Допустима е повреда на компоненти, ако определеното състояние на EUT се 
запазва или се достига в рамките на определеното време. В таблица 1 са сравнени 
изискванията на БДС EN 62061 и БДС EN 61326-3-1 по отношение на 
изпитвателните нива на електромагнитните смущения, както и максималните нива 
на смущенията в промишлената среда съгласно IEC/TS 61000-1-2 [17]. БДС EN 
61326-3-2 не е разглеждан, тъй като той се отнася за частни случаи на 
електромагнитна обстановка.  

Очевидно, за да се подобри достоверността на резултатите от изпитванията за 
ЕМС на Е/Е/РЕ системите за безопасност е необходимо да се търсят решения в 
следните посоки: 1. Модификация на основните тестове за устойчивост на ЕС. - При 
изпитванията на електромагнитни полета съгласно EIC 61000-4-3 да се използва 
импулсна модулация и времето за задържания на всяка честота да бъда минимум 
10 s. - Аналогични изисквания да се поставят и при изпитванията с несиметрични 
смущения съгласно IEC 61000-4-6.  

Изпитванията на електростатични разряди да се извършва с 8 kV контактен и 
15 kV въздушен разряд. Препоръчаните промени на тестовете са предложени въз 
основа на приетата практика относно нивата на смущенията при изпитването на 
други съоръжения, които са предназначени за измерване, управление и контрол на 
отговорни обекти (защити за подстанции, ж.п. транспорт и др.). 2. Увеличаване на 
продължителността на изпитванията. Продължителността на изпитванията лесно 
може да се определи, ако има подробна статистическа информация за източниците 
на смущенията. В настоящия момент такава информация има само по отношение на 
мълниите. Счита се, че отскоците на напрежението в захранващите вериги и 
линиите за комуникация съгласно IEC 61000-4-5 симулират случаите на смущения в 
резултат на мълнии. Нека да допуснем, че всяка мълния попаднала на площ от 1 
km2 , на която се намира съответното напрежение генерира един отскок на 
напрежението. Броят на мълниите за една година на площ от 1 km2може да се 
определи от израза (1) y = 0,02 Ty2 (бр. мълнии/km2 /година) (1) където y е броят 
на мълниите за 1 година, а Тy броят на дните в годината, в които се наблюдават 
мълнии. В броя на мълниите, съгласно (1) влизат мълниите между облаците и 
мълниите към земята. Счита се, че и двата вида мълнии могат да индуцират 
смущения в съоръженията 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
От направения анализ на действащите стандарти, отнасящи се до 

електромагнитната съвместимост на E/E/PE системи за безопасност на промишлени 
роботи могат да се направят следните изводи:  

1. Изпитванията на E/E/PE системи за безопасност за електромагнитна 
съвместимост трябва да се извършват съгласни изискванията на БДС EN 61326- 3-1, 
като при тези изпитвания нивата на смущенията не трябва да са по-малки от 
посочените в БДС EN 62061.  

2. Необходимо е да се модифицират тестовете за устойчивост по отношение на 
пакети импулсни смущения, радиочестотни полета и електростатични разряди. 

 3. Препоръчително е при изпитването на Е/Е/РЕ системи за безопасност 
съгласно IEC 61000-4-5 да се прилагат 4000 отскока на напрежението с цел 
увеличаване на достоверността на резултатите. 
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