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СВЕТОВНА НАУКА

НАГРАДА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ПАМЕТ НА
АЛФРЕД НОБЕЛ НА ШВЕДСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
2020 ГОДИНА

Проф. д-р Алла Кирова,
Институт за икономически изследвания при
Българската академия на науките

Не всички читатели знаят, че официална Нобелова награда за икономика не съществува, като
на икономистите се присъжда „Награда за икономически науки в памет на Алфред Нобел“ на
Шведската централна банка (Sveriges Riksbank).
Придобилото популярност нейно съкратено наименование „Нобелова награда за икономика“ не
е съвсем коректно, защото икономиката не е една
от петте оригинални научни области/дисциплини,
които Алфред Нобел е определил за награждаване
в завещанието си. Затова отличието за икономически науки е единственото, което не е „наследено“ от него, а Наградата за икономически науки
се връчва за пръв път през 1969 г. със средствата
на създадения за нея Фонд с дарение, което Шведската централна банка предоставя на Нобеловия
комитет по случай 300-годишнината си. Въпреки
това е възприето отличието да се отъждествява с
Нобеловите награди и носителите ѝ да се обявя-

ват на съответната церемония като нобелови лауреати, избрани от Кралската шведска академия
на науките. Традиционно Наградата за икономически науки се връчва заедно с основните Нобелови награди в Стокхолм на 10 декември, в деня на
смъртта на Алфред Нобел, като с присъждането ѝ
приключва ежегодната Нобелова седмица.
Избор на Нобеловия комитет за 2020 г.
Носители на Наградата за икономически науки в памет на Алфред Нобел за 2020 г. са професорите от Станфордския университет в САЩ
Пол Милгръм (Paul R. Milgrom), на 72 години,
и Робърт Уилсън (Robert B. Wilson), на 83 години (Фотос 1). Според официалната формулировка на Нобеловия комитет, наградата им е връчена
„за подобрения в теорията на търговете и изобретяване на нови аукционни формати“ („for
improvements to auction theory and inventions of new
auction formats“).

Фотос 1. Носителите на Наградата за икономически науки за 2020 г. Отляво надясно: Робърт Уилсън и Пол
Милгръм. Фотос: Elena Zhukova/Stanford University/Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences/
Indicator.Ru
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Наградата за 2020 г. е поредното признание
на постиженията на учените в областта на микроикономикса през последното десетилетие – представителите на това направление в икономическата наука са отличени с Нобелови награди за 2012,
2014 и 2016 г. Що се отнася непосредствено до
теорията на търговете, проблемите на аукционната търговия и дизайна на пазарните механизми,
Милгръм и Уилсън са поели „щафетата“ от родения в Канада американски икономист Уилям Викри, Нобелов лауреат за 1996 г., чиято заслуга е в
разработването на нови видове търгове, включително на така наречения търг на Викри – търг с
втора цена с тайно наддаване; от екипа от учени
от САЩ Леонид Хурвиц, Ерик Маскин и Роджър
Майърсън, Нобелови лауреати за 2007 г. за теорията за оптималните механизми, която включва изследвания както в областта на търговете, така и на
механизмите за съвпадение в пазарните взаимодействия, както и от Алвин Рот, Нобелов лауреат
за 2012 г. за теорията на устойчивото разпределение и практиката на пазарния дизайн.
Уникалното при Милгръм и Уилсън е явната практическа насоченост на теоретичните им
изследвания, включително с цел повишаване на
общественото благосъстояние и апробирането им
от тях самите в реалния живот, което е прецедент
в историята на икономическите теории. Вследствие на това Нобеловият комитет квалифицира
разработките на двамата лауреати като ефективно
прилагане на резултатите от фундаментални изследвания в областта на теорията на игрите към
практически проблеми, които понастоящем засягат интереси на отделните държави и големи групи хора1.
Не може да остане без внимание фактът, че
след „изпреварилите“ своя учител Робърт Уилсън
икономисти Алвин Рот – награда за 2012 г. и Бенгт
Холмстрьом – награда за 2016 г., Пол Милгръм
е третият Нобелов лауреат сред университетските му възпитаници, който получава престижното
отличие съвместно с научния си ръководител от
времето на своя докторат.
Според изявлението на Кралската шведска
академия на науките2, Пол Милгръм и Робърт
Уилсън, изследвайки функционирането на търговете, са използвали своите прозрения за проекти-

ране на нови аукционни формати (правила) за такива стоки и услуги, които са трудни за продажба
по традиционния начин, например квоти за улов
на риба, слотове за авиокомпании, квоти за парникови емисии, полезни изкопаеми, енергия, радиочестоти и други, като с това техните открития
са облагодетелствали продавачите, купувачите и
данъкоплатците в целия свят. Подчертава се, че
търговете за най-евтината оферта са били от край
време в обсега на ежедневната човешка дейност,
обществените поръчки също се провеждат като
търгове. Стъпвайки на теорията на търговете,
учените правят опити да обяснят резултатите от
различни правила за наддаване и крайни цени, а
също и формата на търга. Двамата лауреати на наградата не само са изяснили как работят търговете
и защо участниците в тях се държат по определен
начин, но и използват теоретичните си открития за
създаването на напълно нови аукционни формати
за продажба на стоки и услуги.
Робърт Уилсън разработва теорията за търговете на обекти с обща стойност, т.е. такава, която предварително е несигурна, но в крайна сметка
е еднаква за всички, например бъдещата стойност
на радиочестотите или на количеството на полезни изкопаеми в определена област. С теорията си
Уилсън показва защо рационалните участници
в търговете са склонни да поставят оферти под
собствената си най-добра оценка на общата стойност: причината е в станалия христоматиен ефект
на „проклятието на победителя“ („winner’s curse“)
– плащането на твърде много и съответна загуба,
който се илюстрира с примера на котки, договарящи се за риба (Фигура 1).
На свой ред Пол Милгръм формулира по-обща теория за търговете, която третира не само
обща, но и частна стойност, варираща в зависимост от наддаващия – тя не е свързана с информацията, която притежават другите участници, т.е. с
оценките на конкурентите. Анализът на Милгръм
е насочен към стратегиите за наддаване в редица
добре известни типове търгове, различаващи се
по отношение на техния формат и на информация
на участниците за стойността на търгувания предмет (английски търг с увеличение на началната
цена; обратни търгове с постепенен спад в цените; публични търгове, търгове с тайно наддаване и

Подробна информация за приноса на Р. Уилсън и П. Милгръм е представена в: Popular science background: The
quest for the perfect auction – https://www.nobelprize.org/uploads/2020/09/popular-economicsciencesprize2020.
pdf; Scientific Background: Improvements to auction theory and inventions of new auction formats – https://www.
nobelprize.org/uploads/2020/09/advanced-economicsciencesprize2020.pdf.
2
Press release: The Prize in Economic Sciences 2020. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2021. Thu. 11 Mar 2021.
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/press-release/.
1
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други). Той доказва, че избраният формат ще даде
на продавача по-високи очаквани приходи, когато
участниците научат повече за вероятните оценки
на другите по време на наддаването.
Това заключение относно възможността при
публични търгове с нарастваща цена да се разкрие
информацията от конкурентите, необходима на
участниците, и по този начин да се намали несигурността в оценките на очакваната печалба стои
в основата на практическите проекти, които предлагат Уилсън и Милгръм.

с много взаимосвързани обекти едновременно и
най-важното – от името на продавач, мотивиран
от широки обществени ползи, а не от максимални
печалби.
Като пример може да се посочи използването от американските власти за първи път през
1994 г. на един от аукционните формати – публичен търг с много кръгове, за продажба на радиочестоти на телекомуникационни оператори, като
организирането му с консултантска помощ от
Милгръм и Уилсън и практическото изпълнение

Фигура 1. „Ефект на проклятието на победителя: победителят от търг, в който участниците имат общи стойности, в допълнение към радостта от победата, получава знанието, че е надплатил за офертата, а общата
стойност е по-ниска от неговата оценка“. ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Учените разбират, че извън изведените от
тях общи принципи на аукционната търговия, във
всеки отрасъл или конкретен търг купувачите и
продавачите имат специфични очаквания и ползи,
което изисква разработването на различни формати на търговете. Поради това още през 90-те години на миналия век Уилсън и Милгръм преминават
от теория към практика и започват проектирането
им по поръчка, като Милгръм и досега се изявява
в качеството на ръководител на компания за разработване на търгове.
Използване на нови формати за търгове
като инструмент за повишаване на общественото благосъстояние
С времето обществата започват да разпределят все по-сложни обекти сред потребителите,
например слотове за кацане или радиочестоти.
В отговор на съвременните реалности Милгръм
и Уилсън изобретяват нови формати за търгове

донася на американския бюджет около 20 млрд.
долара – двойно повече от очакваното. Техният
опит е бил последван от много други държави по
света, например от Великобритания, Швейцария
и Германия при търгове за разпределение на честоти за 3G оператори, проведени в началото на новото хилядолетие.
В края на 90-те – началото на 2000-те г. Уилсън също така успешно е разработил и внедрил
аукционна търговия на пазара за електроразпределение на едрo.
		 В началото на последното десетилетие
Милгръм и неговите колеги са създали специален
аукционен формат – така наречения търг със стимули (incentive auction) за продажба на честоти,
използвани преди това за телевизионно излъчване
на широколентови интернет доставчици. Подобен
тип комбинаторен търг за първи път е бил реализиран в САЩ през 2017 г., като е допринесъл не
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само за допълнителни 10 млрд. долара към държавния бюджет, но и за косвено повишаване на
общественото благосъстояние чрез освобождаване на радиочестоти за по-продуктивна употреба в
бъдеще.
В този контекст е оценката на председателя
на Наградния комитет по икономика Питър Фредриксон: „Тазгодишните лауреати в икономическите науки започнаха с фундаментална теория и
по-късно използваха резултатите си в практически
приложения, които се разпространиха в световен
мащаб. Техните открития са от голяма полза за обществото“.
Кои са новите Нобелови лауреати
Пол Милгръм е роден на 20 април 1948 г. в
Детройт, САЩ. През 1970 г. завършва математика
в Мичиганския университет, известно време работи като актюер (управление на рискове). През
1978 г. получава магистърска степен по статистика, а през следващата 1979 г. защитава докторска степен по бизнес управление в Станфордския
университет, от 1982 г. е професор. Преподава в
Северозападния (1979 – 1982), Йейлския (1982 –
1987) и от 1987 г. досега – в Станфордския университет, департамент „Икономика“ и в университетската Бизнес школа. Придобива известност
като един от водещите в света експерти по теория
на търговете. Член е на Американската академия
на изкуствата и науките (1992), Националната академия на науките на САЩ (2006), Почетен доктор
на Стокхолмската школа по икономика (2001), от
1984 г. е член на Иконометричното дружество, а
от 2020 г. – почетен член на Американската икономическа асоциация. Отличен е с множество
престижни награди, като: Награда Ервин Плейн
Немърс за икономика на Северозападния университет (2008), Награда Джон Дж. Карти за принос в
науката на Националната академия на науките на
САЩ (2018) и други.
Робърт Уилсън е роден на 16 май 1937 г. в
Дженива, Небраска, САЩ. Завършва бизнес администрация в Харвардския университет, в който
през 1963 г. защитава докторската си дисертация.
От 1964 г. преподава в Станфордския университет, където от 1971 г. е професор, понастоящем – в
университетската Бизнес школа. Признат е като
един от водещите специалисти в света по теория
на игрите и по-специално по теория на търговете3, по стратегии на конкурентните търгове в пе-

тролната, комуникационната и енергийната индустрии, а също по разработване на иновационни
схеми за ценообразуване. През 1986 г. получава
титла Почетен доктор по икономика на Норвежката школа по икономика, от 1994 г. е член на Националната академия на науките на САЩ, през 1999 г.
е президент на Иконометричното дружество, през
1995 г. става Почетен доктор по право на Чикагския университет, през 2006 г. – почетен член на
Американската икономическа асоциация, а през
2018 г. – почетен доктор на науките на Лондонската школа по икономика. През същата година получава Награда Джон Дж. Карти на Националната
академия на науките на САЩ за изключителни научни постижения.
Научни приноси на Пол Милгръм и Робърт
Уилсън
		 В цитирания съвместен доклад за научните основания за избор на лауреати за наградата за
икономически науки за 2020 г. на Кралската шведска академия на науките и Нобеловия комитет са
подробно формулирани фундаменталните и практическите приноси на двамата икономисти за подобряване на теорията на търговете и за изобретяване на нови аукционни формати. В обобщен вид
те са в следните основни насоки:
• При търгове с един предмет (Single-Object
Auctions). Уилсън е един от първите учени, насочил изследванията си към развитие на теорията за
търговете с взаимозависими стойности (theory of
auctions with interdependent values) или така наречения модел за правата на добив на полезни изкопаеми (mineral-rights model). В него той представя първия равновесен анализ на оптималното
наддаване при общи стойности и прави извода за
вероятното надценяване на истинската стойност
на обекта на търга от страна на победителя или
„проклятието на победителя“, което Уилсън изследва от строго теоретична гледна точка. Наред
с това той доказва значението на информационните асиметрии за оформяне на равновесното наддаване при търгове с обща стойност. Изследванията му се допълват от анализа на Милгръм на
хибридните търгове с един предмет, включващи
стойност както с частни, така и с общи елементи, с решаващата роля на хипотезата за свойство
на монотонното съотношение на вероятностите
(monotone likelihood ratio property), необходима
за изследване на стратегическите взаимодействия

Любопитен факт: след съобщението, че печели Нобеловата награда, Уилсън се е затруднил да отговори на
въпроса на репортери в Стокхолм по телефона за последния търг, в който е участвал, но е допълнил: „Жена
ми ми сочи, че сме купували ски обувки в eBay (онлайн-платформа – бел. А.К.). Предполагам, че това е
търг“.
3
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при непълна информация. Целта е да се изведат
точни предпоставки за равновесно наддаване при
различни тръжни правила с оглед на свързаните с
информацията условия. Идеите на учените водят
до основния извод, че допълнителната свързана
информация, разкрита на участниците в наддаването, ще повлияе върху смекчаване на ефекта на
„проклятието на победителя“, ще насърчи по-агресивното наддаване и ще доведе до по-високи
очаквани приходи за продавача. Откритията на
Уилсън и Милгръм в тази област се превръщат в
теоретична основа за наложилата се практика за
предварително предоставяне на експертни оценки
на потенциалните участници в търга, като резултати от тестови сондажи в търгове за концесии
на газови и петролни участъци и други подобни.
С помощта на моделите на Уилсън и Милгръм се
осъществява тестване на различни прогнози относно равновесното наддаване и цените в определени формати търгове, а също така те насърчават
развитието на нови подходи за емпирични изследвания в тази област.
• При търгове с множество предмети
(Multi-Object Auctions), които все по-често се използват в съвременните условия, например, при
търгове с делими предмети като електроенергия,
или с неидентични предмети (допълващи се или
заместители) като маршрути на рейсове или радиочестоти. Последните се характеризират с много високо равнище на цените, което поставя правителствата пред необходимостта от постигане
на компромис между очакваните приходи и ефективното разпределение на радиочестотите. Именно с оглед практическото решаване на подобни
проблеми, изследванията на Милгръм и Уилсън и
техните екипи имат значителен принос за ограничаване на пречките пред търговията с взаимосвързани предмети чрез създаване на редица нови аукционни формати, като модел на Уилсън на търг
с общи стойности (common-values model for the
auctioning), приложим в търговете с акции; комбинаторен часовников търг (combinatorial clock

auctions) на Милгръм; търг със стимули, приложен от Федералната комисия по комуникациите
на САЩ през 2017 г., и други
• За развитието на области, близки до теорията на търговете. Откритията на Милгръм и
Уилсън, свързани с теорията на търговете, тласкат
по-нататъшното развитие на икономическата теория и практика в редица близки до тяхната сфера
и направления: изследване на по-общи механизми
за търговия; търсене на комплексни инструменти за намиране на равновесия и за извършване на
сравнителни статични изследвания; преосмисляне на теорията на игрите като социална наука; изследване на връзките между теориите на търговете, на съвпадението (matching theory) и на общото
равновесие; ценообразуване в сферата на комуналните услуги; разработване на решения за игри
с непълна информация с приложение в областите
извън тази на търговете.
В обобщението на Нобеловия комитет се
подчертава, че новите лауреати принадлежат към
ограничения кръг икономисти, успели да сближат
фундаменталната наука и практиката, като техните изследвания в областта на теорията и дизайна
на търговете допринасят за заместването на интуитивните опити и грешки с по-строг научен подход.
В заключение може да се отбележи, че Робърт Уилсън и Пол Милгръм са прочути с научните си разработки и в редица други области на
икономическата наука, за които са носители на
множество престижни награди: Пол Милгръм, наред с теориите си за търговете, е известен с приноса си за теорията за пазарен дизайн и като създател
на теоремата за липса на търговия; Робърт Уилсън
печели международно признание с теорията си на
игрите в индустриална организация и с разработването на метода на последователното квадратично програмиране, а значителна част от неговите
студенти се изявяват в областта на дизайна на пазарните механизми, съдействащ за подобряване на
функционирането на различни типове пазари.

SVERIGES RIKSBANK PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF
ALFRED NOBEL FOR 2020
Alla Kirova
Abstract: The paper presents main scientific and practical contributions of the Sveriges Riksbank Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel Laureates for 2020. Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson, both Professors
at the Stanford University, USA, were awarded for improvements to auction theory and inventions of new auction
formats. They have studied how auctions work and used their insights to design new auction formats for goods and
services that are difficult to sell in a traditional way, such as radio frequencies and others. The discoveries of the
Laureates have benefitted sellers, buyers and taxpayers around the world and are of great benefit to society.
Key words: microeconomics, auction theory, auction format, common value, private value, winner’s curse.
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НОБЕЛОВИТЕ ЛАУРЕАТИ ЗА ФИЗИОЛОГИЯ И
МЕДИЦИНА ЗА 2020 Г.
Проф. д-р Вера Максимова, д.м.н.,
Институт по молекулярна биология –
Българска академия на науките
Нобеловите награди се връчват по традиция
на 10 декември от 1901 г. за изключителни заслуги към човечеството в научните области физика,
химия, физиология и медицина, литература, икономика и мир. Традиционно награждаването става
в Стокхолм, където наградите по природните науки се връчват от Краля на Швеция и в Осло (за
мир) . През изминалата година животът на цялата
планета внезапно се промени от един вирус, който
промени и традицията при връчването на Нобеловите награди. Заради пандемията от коронавирус
събитията в Стокхолм бяха заменени с дигитална
церемония, а медалите и грамотите на някои бяха
раздадени на носителите от шведските посланици
в съответните страни. Нобеловият комитет обяви
още една промяна: всяка награда да се повиши до
10 милиона шведски крони, т.е. с 1 милион повече
в сравнение с предходната година.
Трябва да припомним, че първата Нобелова
награда за физиология или медицина е присъдена
през 1901 г. на немския физиолог Емил фон Беринг, за работата му по серумна терапия и разработването на ваксина срещу дифтерията. За 2020 г.
Нобеловата награда в тази област беше присъдена
на Harvey J. Alter (NIH, USA), Michael Houghton
(University of Alberta, Canada) и Charles M. Rice
(Rockefeller University, USA) за откриването на
вируса на хепатит C. Нобеловият комитет заяви,
че тримата учени са „направили възможни кръвни
тестове и нови лекарства, които са спасили милиони животи“, а в изявлението на комисията се
казва, че „за първи път в човешката история болестта може да се излекува, което поражда надежди за унищожаване на вируса на хепатит С
сред световното население“.
Преди да представим носителите на Нобеловата награда, ще разкажем накратко за вирусните причинители на хепатита. Хепатитът (hepatitis
или възпаление на черния дроб) е старо, описано
отдавна заболяване. Увреждане на черния дроб се
получава вследствие на инфекция, причинена от
хепатитни вируси, алкохол или токсини от околната среда. Заболяването може да протече остро
или да стане хронично, което обикновено води до
цироза на черния дроб или първичен (хепатоцелуларен) карцином. „Хепатитни вируси“ е сборно
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понятие, включващо вируси, принадлежащи към
различни семейства, които имат обща таргетна тъкан и нарушават функциите на черния дроб. Известни са пет хепатитни вируса: HAV, HBV, HCV,
HDV, HEV. Още от 1940 г. се знае, че има два типа
инфекциозен хепатит – предаващ се по орално-фекален и по кръвен път.
Хепатит А е чернодробна инфекция, причинена от вируса на хепатит А (HAV), който се
открива в изпражненията и кръвта на заразени
хора. Хепатит А се разпространява много лесно,
при несъзнателно поглъщане на вируса, дори в
минимални количества, чрез близък личен контакт със заразен човек или чрез консумиране на
заразена храна или напитки. Симптомите на хепатит А в повечето случаи са краткотрайни, но могат да продължат до 2 месеца и включват умора,
гадене, болки в стомаха и жълтеница. Повечето
хора с хепатит А нямат дълготрайно заболяване.
Най-добрият начин за предотвратяване на това заболяване е ваксинирането. Днес се прилага нежива (инактивирана) ваксина, в инжекционна форма,
предназначена за възрастни и деца.
HAV принадлежи към семейството на пикорнавирусите, лишени от външна обвивка. Геномът
му представлява едноверижна РНК, пакетирана в
белтъчна капсида, която се намножава в цитоплазмата на чернодробните клетки. За разлика от другите пикорна вируси, HAV не изключва напълно
клетъчния биосинтез. Затова расте слабо в клетъчни култури и за него няма адекватен животински
модел.
Друг вирус, който се предава по същия механизъм, е хепатит Е вирусът (HEV), чийто таргет са хората и свинете. Заразяването с него става
най-често чрез фекално замърсени храни, вода и
околна среда. HEV принадлежи към семейство калицивируси. Той е вирус без обвивка, а геномът
му се състои от (+) сенс едноверижна РНК, съставена от 7500 нт (нуклеинови бази). Китай е разработил ваксина срещу него, тъй като там той е
широко разпространен.
По-малко известен е вирусът на хепатит G
(HGV), който наподобява флавивирус. Неговият
геном е клониран и секвениран през 1996 г.
Вторият тип инфекциозен хепатит е извес-
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тен като трансфузионен. Предава се по кръвен път
и чрез телесни течности и се причинява от хепатит
В вируса (HBV). Този вирус проявява тенденция
да се задържа в тялото и е отговорен за стотици
милиони хронични инфекции по света, много от
които остават недиагностицирани. Хепатитът,
причинен от него, е сериозно хронично, често
безсимптомно заболяване, водещо до развитие на
цироза и чернодробен карцином (обикновено след
10 – 30 години).
Инфекцията с вируса на хепатит В е предпоставка за инфектирането и с друг хепатитен вирус – вирусът на хепатит D (HDV). HDV е малка
сферична частица с външна обвивка и представлява субвирален геном, т.е. между вироид и вирусоид. HDV се среща единствено при човека. HDV
е сателитен вирус на HBV. Инфекцията с хепатит
D не може да протече самостоятелно, а изисква
задължително присъствието на хепатит B вирус,
който е необходим за неговата репликация. Инфекцията става едновременно и с двата вируса и
води до тежко протичащ хепатит, свързан с много
усложнения.
Преди да преминем по същество, следва да
споменем откритието на Baruch Samuel Blumberg
(1925 – 2011), Нобелов лауреат за физиология и
медицина за 1976 г., който открива нов механизъм
за възникване и разпространение на инфекциозните болести. Д-р Блумберг описва през 1965 г.
нов инфекциозен агент (вируса на хепатит В) при
изследване на кръвни проби от различни краища
на света. Намира го и у хора, които не са болни
от него, но доказва, че той може да причини карцином на черния дроб. Първоначално инфекци-

водството на ваксината. Повърхностният антиген
на вируса (HBsAg) е клониран и експресиран в
дрождеви клетки. Това е първата рекомбинантна
ваксина, която е и много ефективна. HBV ваксината е и първата в света „ракова ваксина“. Втората „ракова ваксина“ е против папиломавирусите,
причиняващи рак на маточната шийка. По указание на СЗО, след 2003 г. 79% от държавите в света
са поставили хепатит В ваксината в имунизационния си календар. Благодарение на това драстично
намаляват вирусоносителите и намаляват случаите на първичен карцином на черния дроб. Но все
още в света има 257 милиона души, които живеят
вируса и 620 хиляди умират от него.
Последният хепатитен вирус С (HCV), обикновено се предава чрез кръвопреливане, споделени
или повторно използвани игли и други (Фигура 1).
Той е кръвен патоген, който може да причини тежко чернодробно възпаление (хепатит) или да бъде
с асимптомно протичане и в 80% от случаите да
се хронифицира подобно на HBV инфекция. Днес
около 71 милиона души по света живеят с хронична инфекция, причинена от него. Инфекцията с
HCV е съпоставима с маларията, туберкулозата и
HIV.
Хепатит C вирусът принадлежи към семейство флавивируси. Той е малък по размер (55 – 65
nm) и има външна обвивка. Геномът му е съставен от (+) senseе едноверижна РНК и е секвениран
през 1989 г. HCV (подобно на HBV) е карциногенен и предизвиква първичен карцином на черния
дроб и лимфоми при хората.

Фигура 1. Електронно микроскопска снимка на HCV

озният агент е наречен „Австралийски антиген“,
тъй като е открит в кръвна проба на австралийски
абориген, която реагира с антитяло в серума на
американски пациент с хемофилия. През 1969 г.
д-р Блумберг предлага ваксина срещу вируса на
хепатит В, разработена по нов метод. След години рекомбинантните технологии улесняват произ-

Кои са тримата Нобелисти за физиология
и медицина за 2020?
Имената им са обявени в Nature News,
05.10.2020 (Virologists who discovered hepatitis C
win medicine Nobel Harvey Alter, Michael Houghton
and Charles Rice share the award for research on a
virus that causes hundreds of thousands of deaths a
year).
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Фотос 1. Харви Алтър (Harvey J. Alter)

Фотос 2. Майкъл Хоутън (Michael Houghton)

Д-р Harvey J. Alter (Фотос 1) е американец,
роден през 1935 г. в Ню Йорк, клиницист, медицински изследовател, който работи и досега в NIH
Бетезда, Мериленд. Той получава медицинска степен в Университета в Рочестър, преди да се присъедини през 1961 г. към NIH. През 70-те години на
миналия век д-р Alter изследва хепатит у пациенти
след кръвопреливане. Ръководеният от него екип
от учени открива, че повечето случаи на трансфузионен хепатит не могат да бъдат свързани с вируси тип А или В (имат отрицателни тестове за
хепатит А и В), което е намек за съществуването
на патоген, който все още не е описан. Д-р Alter
и сътрудници за първи път показват, че кръв от
хепатитен пациент може да пренесе заболяването
на шимпанзе (единствен гостоприемник освен човека). Изследванията показват, че инфекциозният
агент има характеристики на вирус и така заболяването става известно като „не-А, не-В“ (NANB)
хепатит. Тези изследвания водят до откриването
на хепатитния С вирус през 1988 г. и до Нобеловата награда през 2020 г. След като преди десетилетия лекува някои от първите пациенти с хепатит
„не-А, не-В“, д-р Alter отбелязва, че съвременните
лекарства могат да излекуват повече от 95% от пациентите. „Никога не бих могъл да си представя
това, наистина, не и през живота си“, каза той по
време на пресконференция на NIH. Според него,
с повече тестове и достъп до лекарства би било
възможно да се „изкорени тази болест през следващите десетилетия, дори при липса на ваксина“.

Qui-Lim Choom, George Kuo и Daniel W. Bradley
за първи път откриват и клонират HCV. Съвместно
с колеги от Chiron Corporation, Емарвил, Калифорния, те идентифицират вируса на базата на генетичен материал, получен от инфектирани шимпанзета, показвайки, че това е нов вид РНК вирус, който
принадлежи към семейството на Флавивирусите.
През 1989-90 г. са идентифицирани и хепатит С
антитела в кръв на болни. Така д-р Houghton стана
първият, който идентифицира и официално посочва вируса на хепатит С като инфекциозен патоген.
Неговите изследвания доведоха до разработването
в Канада през 1990 г. на диагностичен тест за откриване на вируса в кръв, който даде възможност
на лекари и изследователи да проверяват пациенти и кръвни донори. Бързите тестове за HCV доведоха до намаляване на риска от хепатит от 1:3
до около 1:2 000 000. Колективът на д-р Houghton
намери също така връзка между хепатитния С вирус и чернодробния карцином, а през 2013 г. показа, че ваксината, разработена на базата на ssHCV,
е ефикасна срещу всички щамове на вируса. От
2020 г. тя е в предклинични изпитания.
За своите успехи през 2000 г. д-р Alter и д-р
Houghton споделят престижната награда „Ласкер“ за клинични медицински изследвания. През
2013 г. д-р Houghton отказва да приеме международната награда „Гайднер“ затова, че не включва
колегите му д-р Чоо и д-р Куо. При връчването на
Нобеловата награда, на пресконференцията, той
заяви, че би било прекалено самонадеяно да се откаже Нобел, но изрично подчерта приноса на колегите си, с които разработва ваксина срещу хепатит
С. „Голямата наука често е група хора“, каза той.
„Занапред трябва някак да включим това“. Изследователи от цял свят, включително д-р Houghton,
сега работят върху ваксина, която може да предотврати бъдещи инфекции и заболявания от вируса
на хепатит С.

Другият награден е д-р Michael Houghton
(Фотос 2). Той е роден през 1949 г. във Великобритания, понастоящем е професор по вирусология
в Университета на Алберта, Адмонтон, Канада и
директор на Института по приложна вирусология
към същия университет. Той получава докторска
степен от King’s College London през 1977 г. През
1989 г. д-р Michael Houghton, заедно с колегите си
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Фотос 3. Чарлз М. Райс (Charles M. Rice)

Третият нобелов лауреат за 2020 г. е д-р
Charles M. Rice (Фотос 3). Той е роден в Сакраменто през 1952 г. Професор е в Rockefeller
University в Ню Йорк. От 2001 до 2018 г. е научен
и изпълнителен директор в Центъра за изследване
на хепатит С.
Д-р Rice също подчертава значението на
общността и сътрудничеството в своите открития.
Той каза: „Всички сме няколко от хиляди. Чувствам се малко странно – комбинация от смирен и
смутен. Мисля, че има много хора, които трябва
да се чувстват много добре днес за това, което са
допринесли“.
Генно-инженерните експерименти на д-р
Rice доведоха до охарактеризирането на генома на
хепатитния С вирус и разкриха неговата роля като
причинител на тежки чернодробни заболявания.
Той доказа, че вирусът може да причини заболяване у шимпанзета и така създаде ключов животински модел за бъдещи изследвания. Д-р Rice категорично показа, че вирусът на хепатит С е отговорен
за мистериозните случаи на „не-А, не-В“ (NANB)
хепатит, а следователно и за десетките милиони
инфекции по целия свят. Тъй като инфекциите мо-

гат да се разпространяват безсимптомно, мнозина
дори не подозират, че носят смъртоносния вирус.
След като коварният патоген бавно и незабелязано уврежда черния дроб в продължение на много
години, накрая той причинява тежко чернодробно
възпаление или рак, което изисква чернодробна
трансплантация.
Работата на тримата Нобелови лауреати
проправи пътя за създаване на точни и ефективни
кръвни тестове за откриване вируса на хепатит С.
Без тях болестта не може да бъде открита и предотвратена. Благодарение на тестовете в много части
на света нивата на трансфузионния хепатит са понижени почти до нула. В бедните страни, където
тестването остава под 10 процента, повечето хора
живеят с вируса на хепатит С и остават потенциални преносители. Днес върху лечението на хепатит
С се работи много интензивно и вече са разработени лекарства, които спират вирусната репликация
и могат да излекуват инфекцията за седмици. Препаратът Ремдезивир, едно от малкото лекарства
получили спешно разрешение от FDA за лечение
на тежко болни пациенти с Covid-19, първоначално е разработен като антивирусно средство срещу
вируса на хепатит С.
Историята на хепатитния С вирус е интересен пример за взаимодействие между клиницисти и учени. То започва с емпирично лечение
с интерферон, води до откриването на нов вирус,
разработването на надежни диагностични тестове и завършва с откриването на ефективни научно
обосновани методи за лечение. Това е пример и
за правилна политика, предприета от Световната
здравна организация (СЗО) през 2016 г. за пълно
елиминиране на вирусния хепатит, която е на път
да стане реалност.

THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY AND MEDICINE FOR 2020
Vera Maximova
Abstract: The Nobel Prize in Physiology and Medicine for 2020 have been awarded to Harvey Alter (NIH, USA),
Michael Houghton (University of Alberta, Canada) and Charles Rice (Rockefeller University, USA) for their discovery of the hepatitis C virus (HCV). The three scientists had contributed to the development of blood tests and new
drugs for HCV, thus saving millions of human lives. Dr. Alter and his team found that in most cases the transmission
of hepatitis by blood transfusion could not be related to the two known types (A or B) of the hepatitis virus and also
that blood from hepatitis patients could transmit the disease to chimpanzees. Their studies led to the discovery of
the new HCV in 1988. Dr. Michael Houghton and colleagues cloned and sequenced the HCV genome in 1989 and
showed that it was a new RNA type virus. They also identified hepatitis C antibodies in the blood of infected patients and developed a diagnostic test as well as a vaccine for the HCV. Dr. Houghton and his team found also a link
between HCV and liver cancer. Dr. Rice‘s genetic engineering experiments led to the molecular characterization
of the HVC genome and proved its role as causative agent of severe liver diseases in humans and chimpanzees. He
proved also the role of HCV in the mysterious cases of „non-A, non-B“ (NANB) hepatitis.
Key words: Nobel Prize, Physiology and Medicine, hepatitis C virus
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НАУЧНА ПОЛИТИКА

БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНА НАУКА
Ваня Грашкина,
д-р Йордан Илиев,
НАЦИД
Въведение – концепцията за Отворена
наука в ЕС
През последните две десетилетия в сферата
на научните комуникации все по-често се използва
понятието „отворена наука“ (Open Science). Поглед
към световноизвестните платформи за научна
информация Web of Science и Scopus показва,
че най-ранната публикация, в чието заглавие се
открива това словосъчетание, датира от 1979 г. [1].
Необходимо е да се направи уговорката, че със
сигурност словосъчетанието е използвано и преди
това в разнообразни контексти. През следващите
десетилетия същото се открива инцидентно в
посочените платформи, като след началото на ХXI
в. започва да присъства редовно, а бърз и устойчив
ръст се забелязва през последните няколко години
(Фигура 1). Понастоящем в международен мащаб
(включително от ЮНЕСКО) дори се идентифицира
Движение за отворена наука [2].

предлагат нови възможности за съхранение и
споделяне на научната информация и променят
начина на провеждане на научни изследвания.
Всеобщо признатите предимства – преди всичко прозрачност, достъпност, възпроизводимост на научноизследователския процес и др. [3] – допринасят понятието да излезе
извън научните среди и да привлече вниманието
на правителства, политици, международни организации и др. Така се появяват усилия за
унифициране на неговото съдържание и опити
за въвеждане на единна дефиниция (собствени
определения за съдържанието на отворената наука
са предложили ОИСР, ЮНЕСКО, Националната
академия на науките на САЩ и др. [4, с. 428 –
436] с опит за обобщение на предложенията). На
международно ниво към момента такава е възприета само в ЕС.
Препоръката на ЕК №790 от 25 април 2018 г.

Фигура 1. Брой научни публикации по години в световноизвестните бази данни за научна информация,
съдържащи „отворена наука“ в своето заглавие (данните са за периода 2001 – 2019 г. и са актуални към 1
октомври 2020 г.)
Постоянно нарастващият обем на ге- относно достъпа до научна информация и нейното
нерираните научни резултати и научноиз- съхранение въвежда следното определение:
следователските данни поражда необходимостта „отворената наука се отнася до нов подход към
от тяхното верифициране, описание, съхраняване научния процес, основан на съвместна работа
и разпространяване по начин, който да позволява и нови начини за разпространение на знания,
лесното им откриване, достъпност и използване от подобряване на достъпността и повторното
всички заинтересовани страни. В отговор на тези използване на резултатите от научните
нови потребности Европейският съюз стартира изследвания с помощта на цифрови технологии и
инициативата за отворена наука.
нови инструменти за съвместна работа“ [5].
Тя се развива в момент, когато инфор„Отвореността“ се разбира както в
мационните и комуникационните технологии традиционния смисъл – като свободен и безплатен
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достъп до резултатите от публично финансирани
научни изследвания, така и в много по-широк
аспект – прозрачност на начина на извършване
на цялото научно изследване, включително
споделянето на ценна научна информация на
много ранен етап в научноизследователския
процес.
В същия документ е зададена обща рамка
на съдържанието на отворената наука под
формата на няколко основни елемента (Фигура 2).
Специално внимание е обърнато на принципите
FAIR [6], уточняването на основни понятия, както и предвиждането на прозрачни и отворени
показатели за измерване на напредъка [5].

по-горе Препоръка на ЕК и ангажиментите на
страната ни към Европейския облак за отворена
наука (EOSC). Той се поддържа от министъра
на образованието и науката чрез Националния
център за информация и документация [7, чл. 2,
ал. 24]. Порталът е изграден за предоставяне на
отворен достъп до научни публикации.
Той осигурява единна входна точка за
лесен и бърз достъп до научна информация
и резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства, каквато до
момента липсва в нашата страна. Националното
хранилище е сигурното пространство, в което
учени и институции, които не разполагат със

Фигура 2. Концепцията за отворена наука според Препоръката на ЕК от 2018 г.

Важно е да се отбележи, че всеки от
елементите може да бъде обект на самостоятелно
разглеждане; не трябва обаче да са пропуска
систематичният характер на така представената
концепция за отворена наука, предпоставен от
взаимовръзките между тях. От особена важност
са FAIR принципите, според които научноизследователските резултати и данни трябва да са
лесно откриваеми, достъпни за всички, оперативно
съвместими между различните информационни
системи и повторно използваеми.
Българският портал за отворена наука –
фундамент на инициативата в България
Българският портал за отворена наука (WWW.
BPOS.BG) е изграден в изпълнение на цитираната

свои собствени хранилища, могат да съхраняват
дългосрочно и да разпространяват научни публикации и резултати от своите изследвания. По
този начин отпада необходимостта всяко висше
училище и научна организация да инвестира
средства и усилия в създаването на собствено
хранилище.
Интегрирането на съществуващите хранилища [8], допълнено от възможността за присъединяване на организации без собствени такива,
отделни учени и издателства на научна литература
се обосновава от стремежа за повишаване на
видимостта на българските научни резултати
в международен план чрез свързаност с
европейските е-инфраструктури за достъп
до научна информация. В тази връзка при из-
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граждането на Българския портал за отворена наука
е постигната оперативна съвместимост между
системите на национално и международно
ниво, като за тази цел са публикувани „Препоръки
за работа с Българския портал за отворена наука
и националното хранилище към него“, в които
е изтъкната необходимостта от унифициране
на използваната терминология за описание на
типовете ресурси от всички системи в страната
[9]. Предвид всичко това порталът може съвсем
основателно да се определи като първа по рода си
инициатива с подобен мащаб в България.

тип ресурс, идентификатор на ресурс и права
за достъп). За целта са следвани препоръките
за описание на метаданни на OpenAIRE [10].
Използват се международно приети стандарти,
формати и речници като Dublin Core, DataCite
Metadata Schema и COAR Controlled Vocabularies при описанието на публикуваните ресурси.
Прилага се извличане (включително селективно)
на метаданни и индексиране на публикации от
външни хранилища чрез Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)1.
Всеки ресурс в портала разполага с

Фигура 3. Интерфейс на портала

В софтуерно отношение са използвани наймодерните решения, обсъдени и консултирани
с водещи в международен план организации и
експерти по отношение на отворения достъп
и отворените данни. Чрез тях, на първо място,
е гарантирана оперативна съвместимост с
Европейския облак за отворена наука (EOSC).
Важна роля в тази връзка изпълняват метаданните:
те са подробни, каквито са и препоръките, като е
въведен задължителен минимален набор за всеки
ресурс (автор/и, заглавие, дата на публикуване,

уникален идентификатор. Идентификаторите
заемат фундаментално място сред инструментите
за реализиране на отворената наука. Тяхното
значение е предопределено от необходимостта
за „еднозначно идентифициране (взаимовръзка
между резултатите от научните изследвания,
изследователите, техните организации, финансиращите органи и субектите, осъществяващи
принос) посредством широк диапазон от
постоянни идентификатори, за да се даде
възможност за намирането, възпроизвеждането

Повече информация по техническите въпроси е налична в секцията „За разработчици“ на BPOS, https://
bpos.bg/bg/about-developers/ [16 февруари 2021 г.].
1
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и дългосрочното съхранение на резултатите от
научните изследвания“ [5].
В областта на цифровите технологии
широко разпространение намират постоянните
идентификатори за онлайн среда (Persistent Identifiers, PIDs), на отделни публикации (DOI, Handle
и др.), на автори (ORCID, Web of Science Researcher ID, Scopus Author ID) и организации (ORCID,
GRID, ISNI, FundRef и др.) [11, 12].
В Българския портал за отворена наука
при публикуване на ресурси могат да се добавят
всички съвременни идентификатори. Ако за
конкретен ресурс такъв липсва, системата
автоматично присъжда идентификатор във формат
Handle.net. Насърчава се също използването на
идентификатора за автори ORCID.
Освен метаданните за всяка една публикация
се посочва и какви права за достъп се определят от
авторите (Фигура 4). Възможни са четири основни
варианта: отворен достъп до публикациите от
момента на публикуването им, достъп след
фиксиран ембаргов период, ограничен достъп само
за определен кръг ползватели и достъп само до
метаданни. За характеризиране на съдържанието
на публикувания документ се използват ключови
думи като съставна част от метаданните. Те играят
важна роля при търсенето на публикации по

конкретни теми и проблеми. В Портала е вградена
Optical Character Recognition (OCR) технология,
която позволява да се извършва търсене в цялото
съдържание на публикациите, а не само в техните
метаданни.
Веднъж въведени, метаданните и публикациите могат да се експортират и обменят с други
платформи. В портала се насърчава публикуването
с отворен достъп и лиценз Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY), които в максимална степен
съответстват на концепцията за отворен достъп до
научна информация.
Посочването на правата за достъп и лиценза за
използване на ресурсите е от съществено значение
както за първоначалното, така и за повторното
използване на научната информация. Липсата им
може да създаде затруднения за индексирането
им от други системи и инфраструктури, което от
своя страна ще намали видимостта на научните
резултати.
Процедурата по публикуване е организирана
в процес от пет етапа, като изисква въвеждането
на определен задължителен набор от метаданни
[13].
При въвеждане на информация в Портала
задължително условие е избор на лиценз
(Фигура 5), което е в корелация с актуалната тема

Фигура 4. Етапи на процедурата по публикуване
НАУКА – кн. 2/2021, том XXXI

Издание на Съюза на учените в България

15

НАУЧНА ПОЛИТИКА

за авторската отговорност.
В портала е възможно търсене по широк набор
от критерии. Посредством въведените филтри
е възможно конкретизиране на запитванията

от гледна точка на вида на публикациите,
годината на публикуване, езика на публикациите,
институционалната принадлежност и др.
Не на последно място, при разработването

Фигура 5. Лицензи в Българския портал за отворена наука. Те са възприети в практиката, виж: Наредба
за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното
публикуване в отворен формат (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г.), https://lex.bg/en/laws/ldoc/2136867758
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на портала специално внимание е отделено на
удобството и функционалността на потребителския
интерфейс. Платформата е адаптирана за работа
и от мобилни устройства, без изисквания за
специфичен софтуер. Интегрирана e възможност
за вход в системата чрез ORCID.
Всяка регистрирана организация има достъп
за публикуване в портала. Регистрирането
и публикуването са напълно безплатни;
поставени са само технически изисквания и
стандарти за въвежданите метаданни, споменати
по-горе. Администраторите на организации
самостоятелно управляват публикуваните от
тях ресурси, като могат да създават профили на
подчинени потребители (модератори и учени).
Важно е да се посочи, че организациите могат да създават без никакви ограничения собствени
(уникални) класификации, в отговор на техните
специфични потребности или условия на работа,
например по факултети, по научни области, по
вид на публикациите и др.
Гаранция за съвместимостта на портала е
и регистрирането му в глобалната директория за
академични хранилища с отворен достъп OpenDOAR. Българският портал за отворена наука се
индексира от OpenAIRE. Изграждането на Портала
и свързването с OpenAIRE е важна стъпка и към
активното приобщаване на българската научна
общност към Европейския облак за отворена
наука (EOSC).
Структура и съдържание на първоначалната колекция
Доставчиците на съдържание могат да бъдат
систематизирани в следните категории:
• НАЦИД
• Фонд „Научни изследвания“
• Институционални хранилища
• Висши училища
• Научни организации
• Учени на свободна практика, които имат
профил в Регистъра на академичния състав и
защитените дисертационни трудове.
Към настоящия момент НАЦИД предоставя
достъп до пълния текст на дисертации за
придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ и научна степен „доктор на науките“,
защитени след приемането на Закона за изменение
и допълнение на Закона за развитие на академичния
състав в Република България от 3 април 2018 г.

За целта е осъществена интеграция на портала с
Регистъра на академичния състав и защитените
дисертационни трудове.
Фонд „Научни изследвания“ предоставя
достъп до отчетите на финансираните и успешно
завършени научноизследователски проекти през
последните три години.
Порталът „жъне“ научни публикации от
съществуващите институционални хранилища:
Бургаски свободен университет, Институт по
математика и информатика – БАН, Българско
OpenAIRE хранилище – БАН, Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“ – Свищов, Медицински
университет – София, Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Нов
български университет, СУ „Св. Климент
Охридски“ и Тракийски университет – Стара
Загора.
Към портала са присъединени общо осем
институционални хранилища, шест от които
са на висши училища, едно на научен институт
към БАН и Българското OPENAIRE хранилище.
Институционалните хранилища на висшите
училища съдържат освен научни и други
публикации, като например дипломни и курсови
работи, учебници, учебни помагала и др.под.
В портала обаче са представени само научните
публикации.
По отношение на видовете публикации в
националното хранилище най-голям процент
съставляват научните статии, за които във фигурата по-долу е използвано обобщаващото
наименование „публикации“. На второ място
по обем са защитените дисертационни трудове
за образователна и научна степен „доктор“ и
научната степен „доктор на науките“. Книгите
също са представени в сравнително неголям
обем. На четвърто и пето място са отчетите до
финансираща организация и докладите от научни
конференции. В категорията „друг“ са отразени
глави и раздели от книги, препринти и др.
Наличните доставчици (Фигура 6) и
осигурените от тях видове публикувани документи
(Фигура 7), макар и разнообразни по своя характер,
представляват само отправна точка и несъмнено в
близките месеци предстоят динамични промени,
предопределени от очакваното активно включване на вече регистрираните в портала десетки
висши училища и научни организации3.

Най-подробна информация е представена в „Ръководство за потребителя“, достъпно във вътрешната част
на Портала.
2
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Възможности за развитие и перспективи
Българският портал за отворена наука

изпълнява комплекс от задачи, ориентирани както
към подпомагане на научноизследователската

Фигура 6. Доставчици на съдържание (по брой документи – публикувани към 16 февруари 2021 г.)

Фигура 7. Видове публикувани документи (към 16 февруари 2021 г.)
Към 16 февруари 2021 г. са регистрирани 29 висши училища и 46 научни организации без собствени хранилища с над 350 администратори и модератори, както и 850 учени.
3
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дейност, така и към осигуряване на достъп до
публикации с висока научна стойност на всички
заинтересовани лица в страната и чужбина. В
самата концепция за отворена наука обаче е
заложена идеята за непрекъснато развитие във
всяко отношение, поради което порталът не е
създаден, за да остане статичен. Предвидена е не
само възможността за присъединяване във всеки
един момент на нови организации и потребители,
но и добавянето на нови функции и възможности,
чрез които да бъде актуален във времето.
Конкретен пример, инспириращ размишления в посока на бъдещото развитие, е приетата
неотдавна Директива (ЕС) 2019/1024 на ЕП
и на Съвета от 20 юни 2019 година относно
отворените данни и повторното използване на
информацията от обществения сектор.
Отворените научноизследователски данни са обяснени като „документи в цифрова
форма, различни от научните публикации, които
са събрани или генерирани в хода на научноизследователската дейност и се използват като
доказателство в процеса на научното изследване,
или са общоприети в научноизследователската
общност като необ-ходими за потвърждаване
на констатациите и резултатите от изследванията“ [14].
В Директивата е посочено за подходящо
установяването на „задължение за държавите
членки да приемат политика на свободен
достъп по отношение на данни от научни
изследвания, ползвали публично финансиране, и да
гарантират, че тези политики се изпълняват от
всички организации, които осъществяват научни
изследвания, и от всички организации, които
финансират научни изследвания“ [14].
Въвеждането на изискване за публикуване на научноизследователските данни несъмнено ще доведе до сериозни промени в
научноизследователската дейност.
Предстои развитието на портала чрез
публикуване на научноизследователски данни –
създаване на съответния формат метаданни за тях.
Друга възможност за развитие на портала е
привличането на издатели, които да публикуват
научни периодични издания с отворен достъп.
Незначителна част от българските научни
периодични издания са отразени в Директорията
на списанията с отворен достъп (DOAJ).
Безплатните услуги на портала ще стимулират
представянето на българските научни периодични
издания с отворен достъп и тяхното пълноценно
използване.
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THE BULGARIAN PORTAL FOR OPEN SCIENCE
Vanya Grashkina, Jordan Iliev
Abstract: The article begins with a short overview of the ideas for open science and a special emphasis on the European
concept, set out in Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of
scientific information. Then a presentation of the main functionalities of the Bulgarian Portal for Open Science (http://
www.bpos.bg/) is made. It is continued with a section on the structure of the initial collection of documents and their
content providers. As a conclusion some development opportunities and perspectives are pointed out.
Key words: Bulgaria, open science, open access, scientific platforms.

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас, Хасково, Ямбол, Силистра, Видин,
Разград и Тараклия (Молдова)
24 – 25 септември 2021 г.
През последните години особено внимание в Европейския съюз се обръща на науката и иновациите като основни двигатели на обществото на знания. Затова от 2006 г. досега ежегодно се финансира организирането на Европейска
нощ на учените в цяла Европа, която се превърна в регулярно събитие, даващо възможност на учените да представят
своите постижения пред широката общественост.
В България Европейската нощ на учените 2020 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по
Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 5 (Учените в триъгълника на знания),
и с активно съдействие на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото)
за изграждане на Център за върхови постижения в ИКТ.
Целта на проекта К-ТРИО 5 съвпада с целта на Европейската нощ на учените:
„да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна, да привлече младите хора към научна кариера“.
Проектът се реализира от консорциум с координатор Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, а СУБ е сред
асоциираните партньори.
През 2021 г. мотото на проекта е: „Изследванията и иновациите са ключът към бъдещето, което искаме“.
На 24 и 25 септември 2021 г. всички партньори ще организират програма с различни компоненти:
• K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в „Ателие на младите таланти“.
• K-TRIO конкурси: представяне на резултати от национални и местни конкурси на деца и младежи, награждаване на победителите.
• K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите – видеоматериали за научни постижения, изложба „Лица в науката“, работилници „Зад кулисите“, дискусии „Изследователи на сцената“.
• K-TRIO за всички: демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни клубове, панаири
на знания, отворени лаборатории и др.
Програмата на събитията, както и разнообразни видеоматериали и публикации за изследователи и научни постижения, ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта К-TRIO 5: https://nauka.bg/nosht2021/, на Facebook
страницата му: https://www.facebook.com/ktrioproject/, Facebook страницата на Форум Българска наука: https://www.
facebook.com/bgnauka, както и на сайтовете на участниците в проекта.
Проект УНИТе BG05M2ОP001-1.001-0004, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
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АНАЛИЗ НА БАЛАНСА РАБОТА – СЕМЕЙСТВО В
УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Доц. д-р Габриела Йорданова,
Институт по философия и социология на
Българската академия на науките
Увод
Пандемичната криза поставя нови изследователски проблеми и научни задачи
пред социологията. Физическата дистанция,
ограничаване на пътуванията на хора, стоки
и услуги, карантинирането като социална и
противоепидемична практика, тестването и
ваксинирането на различни групи от населението са
безпрецедентно предизвикателство за българското
общество и институции. Противоепидемичните
мерки се възприемат по различен начин от различни
обществени групи. Изолацията оказва сериозно
влияние върху социалното, икономическото
и здравното състояние. Социални групи се
стигматизират, изолират и маргинализират заради
опасността от предаване на заразата от Ковид-19.
Освен икономическите проблеми, затварянето
на училищните институции има многопластови
ефекти върху психическото и физическото здраве
на децата, върху качеството на обучение, върху
качеството на труда и здравето на учители, но и
върху баланса работа – семейство на родителите.
Така очертаните проблемни полета се отнасят
до всички държави на земното кълбо. Възниква
въпросът – защо фокусът на статията тогава е
върху страната ни? Отговорът е: основно по
две причини. От една страна, България е от
страните с най-високи (социално-икономически)
образователни неравенства [1, 2], а от друга –
държавата е на последно място по дял заети лица,
работещи от разстояние1.
Целта на настоящата статия е да изследва
влиянието на дигитализираното ежедневие (работа и учене от вкъщи), в което ни постави
извънредното положение заради пандемията от
Ковид-19 върху постигането на баланса работа –
семейство в това ново за всички време.
Проблемът с баланса работа – семейство е
поставен на нова плоскост в условия на пандемия.
По време на извънредното положение заради Коронавируса домът се превърна в училище, работно
1
2

място, детска площадка, спортно съоръжение и
семейно убежище [3]. Въпросът за баланса работа
– семейство е най-често въпрос на участие на
членовете от домакинството в платен и неплатен
труд. В изследваната ситуация обаче и двата вида
труд се случват в семейната среда. При равни други
условия, последният (неплатеният) сам за себе
си се състои от четири конструкции: домакинска
работа, грижи за деца, емоционален труд (свързан
с дейности относно емоционално благополучие
на други членове на семейството, като им оказва
емоционална подкрепа) [4] и умствена работа
(свързана с управленски семейни отговорности за
грижа като управление, мониторинг, планиране,
познаване и организиране на семейния живот) [5].
Към тях обаче като пета конструкция в условията на
пандемия се добавя и участието в образователния
процес на децата, което е индивидуална дейност,
различна от грижите за деца. В литературата
съществуват доказателства, че конфликтът работа
– семейство в Коронавирус пандемията е найсилен при семейства с дете/деца на възраст до 13
години [6].
Статията е организирана по следния начин:
след увода е разгледано последователно влиянието
на пандемията от Ковид-19 върху: училищата
(преминаване към онлайн или дистанционно
обучение); формите на заетост (преминаване
изцяло или отчасти в работа от вкъщи) и комплексното взаимодействие на новите форми на
работа и учене върху баланса работа – семейство. В
заключението са обобщени изводи и са направени
препоръки към публичните политики.
Ковид-19 и затворените училища
От началото на пандемията от Коронавирус
80% от учениците по света са засегнати от
затваряне на училищни институции2. Затварянето
на училища наложи бързо трансформиране на
класическите образователни практики в онлайн,
дистанционно или комбинирано между двете

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200424-1
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30144-4/fulltext
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форми обучение.
Пълната дигитализация на учебния процес
в условия на пандемия крие редица рискове
[7]. Извършена оценка на въздействието върху
образователната система в България показва,
че част от тях са: „(1) пропускане на материал
и изоставане в ученето, (2) натрупване на
неефективности в процеса на учене (особено, ако
родителите нямат възможност да подкрепят детето
си в ученето), (3) увеличаване на образователните
неравенства и (4) повишен риск от дезангажиране
с ученето и училището, и в крайна сметка от
отпадане“ [8].
Експертното лидерство на международните
организации дава разнопосочни сигнали и допринася за хаотичното и нехомогенно управление
на кризата. Европейската служба за превенция
и контрол на заболяванията препоръчва
отваряне
на
образователните
институции
въпреки пандемията3, защото дългосрочното
затваряне на образователните институции ще
има необратими и сериозни социални и здравни
ефекти. Образованието е тясно свързано с
продължителността на живота, заболеваемостта,
здравословното поведение, а степента на завършено образование играе важна роля за здравето
чрез формиране на индивидуалните способности,
заетостта и доходите4. Едновременно с тези
препоръки обаче много държави, България включително, затвориха образователни институции
– изцяло или частично, с въвеждане на различни
хибридни форми на образователен процес.
Тежестта на онлайн и дистанционното
обучение върху българските родители (най-вече
на деца в образователната система до четвърти
клас) е предмет на настоящата статия.
Колко родители са засегнати от затварянето
на училища и детски градини заради пандемията
от Ковид-19? По данни5 на Националния статистически институт (НСИ), записаните учащи

по степени на международната стандартна
класификация на образованието (МСКО 20116)
през учебната 2019/2020 г. в предучилищно и начално образование са близо половин милион – 466
221 учащи. По последни данни на Министерство
на образованието и науката (МОН) учениците
в самостоятелната форма на обучение (тоест
от вкъщи) за учебната 2017/18 г. са 15 145 (2%
от всички записани учащи). За сравнение през
2016/17 г. в тази форма са учили 19 425 души
(3% от всички записани учащи). С нарастване
на възрастта нараства и броят на учениците: в
начален етап са 679 (при 717 за 2016/2017 г.),
в прогимназиален етап – 4817 (при 8628 за
2016/2017), в гимназиална степен – 9369 (при
10 080 за 2016/2017).
Важно е да се направи разграничение
между самостоятелна форма на обучение (от
вкъщи) и обучение от разстояние – въведени
като противоепидемична мярка в резултат на
пандемията от Ковид-19. Според чл. 12 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО7): „(1) Всеки гражданин упражнява
правото си на образование съобразно своите
предпочитания и възможности в детска градина
или в училище по негов избор, доколкото в този
закон и в подзаконовите актове по прилагането
му не е предвидено друго. (2) Изборът по ал. 1 за
малолетните се извършва вместо тях и от тяхно
име от техните родители, а за непълнолетните – от
учениците със съгласието на техните родители“.
Т.е., самостоятелната форма на обучение е осъзнат,
заявен избор на родителите на съответното дете,
докато внезапното преминаване от базирано в
класна стая към обучение от разстояние се оказа
изпитание за родителите, тъй като беше въведено
от държавата.
Широко се споделя мнението, че преминаването на учениците в дистанционно и онлайн
обучение в отговор на пандемията е голям нап-

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/questions-answers-school-transmission
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30144-4/fulltext
5
https://www.nsi.bg/bg/content/3546/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%
B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%
D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
6
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_
(ISCED)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29
7
https://www.mon.bg/upload/23949/zkn_PedUchObrazovanie-izm092020.pdf
3
4
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редък на образователната система в България,
тласък напред [9].
Децата в предучилищна възраст (ПГ
5-годишни и ПГ6-годишни), както и в начален етап
на обучение (1 – 4 клас) са най-силно зависими
от своите родители по отношение на личните
грижи, а и при подготовката за училище, дори и
в неприсъствена форма (дистанционно и онлайн
обучение) [10].
Интерес представлява какво „струва“ това
на родителите с деца в предучилищна възраст и
в начален етап на обучение, които също са или
преминават в режим на работа от разстояние (от
вкъщи)? Още повече каква е тежестта при тези
родители, за които изпълняването на служебни
задължения от дома се случва за първи път?
Ковид-19 и работата от разстояние
Пандемията и затварянето на образователните институции поставя законови проблеми пред
родителите. Работата от разстояние чрез компютър е позната отдавна, но навлиза в българското
законодателство през 2011 г., чл. 107з (Кодекс на
труда8). Случва се, след като през същата година
между представители на ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ)
и Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа“ и национално представителните организации на работодателите са подписани споразумения, които регламентират надомната и дистанционната работа.
Според закона работата от разстояние е:
„форма за организиране на работа, изнесена извън
помещения на работодателя и извършвана по трудово правоотношение, но нейна характерна черта
е, че се съчетава с използването на информационни технологии, както и с това, че преди изнасянето
ѝ е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя“.
По данни на Евростат9 през 2019 г. България е на последно място в ЕС по брой на работещи от вкъщи хора – 0,5%, следвана от Румъния
(0,8%), Унгария (1,2%), Кипър (1,3%), Хърватия
и Гърция (и двете 1,9%) при средно за ЕС 5,4%.
Т.е., заетите/наетите в държавата ни нямат опит с

работа от разстояние. От изключителна важност
са и личностните качества, които човек трябва да
притежава, за да упражнява работата си от вкъщи:
да умее да управлява времето си (организационни
умения); самодисциплина; отговорност; концентрация и мотивация [11, с. 60].
Друга форма за изпълняване на служебните
задължения по време на извънредното положение
в страната бе на лицата, наети по трудово правоотношение, но имащи право на работа от разстояние
– т.нар „smart workers“ [12, с. 2]. Това са лица, които, освен че са наети към дадена компания, имат
право на работа от разстояние един или два пъти
седмично под формата на виртуален офис (хоум
офис, home office). Работникът или служителят,
който извършва работа от разстояние, осигурява
в дома си или другаде определено пространство
за работно място с необходимото техническо оборудване във връзка с професионалните си задължения към съответната компания.
В литературата съществуват доказателства,
че чрез въвеждане на работата от разстояние като
форма на заетост възможностите за съвместяване
на родителски и служебни роли се обогатяват [11,
с. 17]. Но запазва ли се това обстоятелство при въвеждане и на обучение от разстояние? Участието
на родителите в дистанционното и онлайн обучение по време на пандемията, ефектите върху
техния семеен живот и работа е необходимо да се
анализира в дълбочина.
Методически бележки
Настоящият анализ се основава на авторско емпирично количествено изследване на тема:
„Влияние на Извънредното положение заради
пандемията от Ковид-19 в България“10, проведено посредством уеб базирана анкетна карта
(CAWI) в периода 16.04.2020 г. – 01.05.2020 г. сред
1192 лица на възраст над 18 г.; n=22811.
Данните от CAWI проучването са анализирани посредством SPSS12 – версия 26.0 (IBM, 2019).
За интерпретацията на резултатите са използвани
претеглящи процедури13 и статистически анализи
за извадкови изследвания, сред които дескриптив-

https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200424-1
10
Автори на проекта са доц. д-р Габриела Йорданова и гл. ас.д-р Екатерина Маркова от ИФС – БАН.
11
Родители на деца в предучилищен и ученици от начален етап на образование, които работят, съответно
учат от вкъщи.
12
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
13
Информацията, събрана посредством CAWI, е претеглена по данни на НСИ за лицата, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) и социодемографските признаци по пол, възраст,
образование и тип населено място.
8
9

НАУКА – кн. 2/2021, том XXXI

Издание на Съюза на учените в България

23

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

на статистика, методът на групировките и многомерните разпределения.
За измерване на баланса работа – личен живот е използвана оценка на личната удовлетвореност от постигнатия баланс. Позоваването е на
Валкор [13], която се фокусира върху цялостното
удовлетворение от баланса между работата и родителството. Тя твърди, че в крайна сметка хората искат да изпълняват своите ангажименти както
към работата, така и към семейството и да изпитват удовлетворение от това. Този подход обхваща
индивидуалните различия, привързани към значимостта на социалните роли и предпочитанията.
Ограниченията на изследването са свързани
с това, че балансът между работа и семейство се
разглежда само сред лица, работещи изцяло или
отчасти от разстояние, които имат и се грижат за
своите деца (в ПГ и начален етап на образование).
Анализът се основава на развитие на пандемията в България в периода след декември 2019 г.
– по време на Извънредното положение (първи
локдаун). В анкетата взимат участие лица, имащи достъп до устройства и Интернет, които са от
по-високо образованите и по-високите подоходни
групи, съответно – от по-големите населени места. Данните не са представителни и в този смисъл
резултатите не могат да се генерализират.
Резултатите
Социо-демографски профил на родители с
деца в онлайн анкетата
Средната възраст в навършени години на родителите, взели участие в онлайн анкетата, е 41,1
години. 87 на сто имат дете/деца в начален етап
на обучение (1 – 4 клас), а други 13% – в предучилищен (ПГ 5-годишни и/или ПГ 6-годишни). 74
на сто упражняват професията си само от разстояние, а една четвърт (26%) – комбинират работа от
офис на компанията с работа от вкъщи. При две
пети (41%) това се отнася и за техния съпруг/а/
партньор/ка (съответно 27% работят само от вкъщи, а 14% – от вкъщи и на място в офис).
Форми на обучение
Заради извънредното положение в България се въведе дистанционно и онлайн обучение за
всички ученици от предучилищна възраст до 12
клас. В масовата комуникация и двете форми не се
разграничават ясно, възприет е терминът „дистанционно обучение“, но той не е достатъчно прецизен и затова се налага следното уточнение: Онлайн
обучението се извършва чрез различни онлайн
платформи, където детето присъства в учебен час,
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следвайки седмичната учебна програма. При дистанционното обучение се получават учебни задания (уроци, домашни работи, проекти и др.) през
приложения и социални мрежи (Фейсбук група,
Месинджър, Вайбър, Школо, по електронна поща
и др.), като ученикът трябва сам да усвои новия
материал и да предаде домашни на учител.
Според данните от реализираната онлайн
анкета, две пети (40%) от децата от ПГ до 4 клас
са включени в онлайн обучение, 26 на сто – в дистанционно обучение, а за всяко пето дете (21%)
училището предлага учебен процес и в двете форми едновременно. Извън организирано обучение
остават 13%.
Родителите стават (съ)ученици и учители заради Ковид-19
В по-голямата част от случаите (77%), в
училищните дейности от разстояние се налага
помощ от родител или друг член на семейството
(Таблица 1). Висок е делът на лицата, на които им
се налага да участват в подготовката на домашни
работи и проекти, а също и на тези, които преподават учебен материал на децата си по съответен
предмет, предвид липсата на педагогическа подготовка на родителите, професионални умения и
компетентности за преподаване.
Именно поради факта, че се налага активно,
пряко участие на родител в обучението от разстояние, всеки втори участник (53%) в изследването
споделя, че не успява да изпълнява нормално работните си ангажименти, докато помага в учебния
процес на детето/децата си.
Същевременно изследването регистрира
недостиг на подкрепа в семейството. Над една
четвърт (28%) споделят, че семейството им не се
съобразява с работата, т.е. не пази тишина, докато
водят служебен разговор или изпълняват служебните си задължения. Този резултат подчертава основният недостатък на работата от разстояние, а
именно – консервативна трудова култура на обществото [11, с. 57], която в условията на извънредното положение заради пандемията от Ковид-19 е
подсилена и се задълбочава.
Ситуация в заетостта и семейни ангажименти
За част от изследваните лица (22%) и техните съпрузи/партньори (18%) работата по време
на извънредното положение се е увеличила. В резултат на това, 38% полагат извънреден труд. Сред
тях 25% работят в събота; 21% – в неделя; 20% –
на празници, а всеки трети (32%) – извън нормал-
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ните работни часове. Допълнителната натовареност в заетостта, както и участието в обучението
на децата, довежда до редуциране на свободното
време. Според 72% от участниците в онлайн анкетата, в резултат на извънредното положение наличието на свободно време „рязко се влошава“ или
„се влошава“. Още повече, че те лично отговарят
и за преобладаващата част от семейните задължения у дома (Таблица 2).
Натоварването със семейни ангажименти и

новите служебни и учебни отговорности довежда
до натрупване на повече умора сред 39% от родителите, а всеки четвърти (24%) споделя, че изпитва по-чести проблеми със съня след въвеждането
на извънредното положение.
ята

Балансът работа – семейство и пандеми-

Преминаването в работа и учене от разстояние се явява сериозно предизвикателство пред

Таблица 1. Участието на родител или друг член от домакинството в обучението

Таблица 2. Отговорности в семейните задължения
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постигането на баланса работа – семейство. Въпреки това, повече от половината от участниците в изследването са на мнение, че именно възможността за работа от разстояние (изцяло или
отчасти) по време на извънредното положение е
допринесла за подобряването на баланса работа –
семейство (Таблица 3).

ване на грижи отвън при отглеждането на малките деца в България разчита най-често на бабите и
дядовците не само като културно богатство, но и
като икономическа необходимост. Именно поради
тази причина възрастните родители са склонни да
търсят възможност за ранно пенсиониране, за да
помогнат при отглеждането на внуците [14]. В пе-

Таблица 3. Влияние на работата от разстояние върху постигането на баланса работа – семейство

Най-общо факторите, които повлияват благоприятно баланса работа – семейство, са: наличието на един или двама работещи от разстояние
родители (изцяло или отчасти) и получаването на
помощ при отглеждането на децата от друг (в т.ч.
съпруг/а/партньор/ка; баби и дядовци; по-големи
деца и детегледачка).
Заключение
Повишаването на дела на работещите от
вкъщи (изцяло или отчасти) в условията на извънредно положение заради пандемията от Ковид-19
подчерта размиването на линиите между работата
и личния живот. За това допринесе и преминаването на обучението от разстояние. И двете неприсъствени форми на работа и учене са непознати
за територията на страната ни и изискват нови
умения, не само от страна на учителите, но и от
учениците и родителите.
Резултатите от изследването показват, че
тежестта на извънредното положение се оказа
най-голяма върху родителите на най-малките ученици (от ПГ до 4 клас), чието обучение от разстояние изисква и участие от страна на родител, който
същевременно трябва да изпълнява служебни и
семейни ангажименти и по-рядко получава помощ от други в ежедневието си. Моделът за полз14
15

риода на извънредното положение тази подкрепа
обаче се оказа силно ограничена, особено когато
възрастните родители не живеят в същото домакинство (заради повишеният риск от заразяване
с Ковид-19) и допълнително утежни ситуацията
на работещите от разстояние родители на деца в
подготвителен и начален етап на образователната
система.
Резултатите в настоящата статия потвърждават изводите на Еврофонд14, според чиито данни
над три четвърти от служителите в ЕС през юли
2020 г. искат да продължат да работят от вкъщи
поне от време на време, дори без ограничения
заради COVID-19. Повечето работници от ЕС съобщават за положителен опит с дистанционната
работа по време на пандемията, но много малко
желаят да работят дистанционно през цялото време, като предпочитаният вариант е комбинация от
дистанционна работа и присъствие на работното
място или т.нар. „интелигентна работа“15. Съществуват причинно-следствени доказателства, че гъвкавостта на „интелигентната работа“ увеличава
производителността на работниците и подобрява
тяхното благосъстояние и баланса между професионалния и личния живот. Също така има наблюдения, че положителните ефекти са по-силни при
жените [12, с. 32].
В България съществува необходимост от

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data
Превод от английски език: smart working
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активна политика от страна на държавата за предоставяне на възможност за гъвкави форми на
заетост. Към момента работниците сами търсят
варианти за променливи граници на работното
време. Необходими са също мерки спрямо работодателите, които да бъдат насърчавани да използват все по-често гъвкави форми на организация
на труда. За да са работещи, тези мерки трябва да
бъдат диференцирани по сектори на икономиката
и за родители на деца на различна възраст (поради различните потребности, като при най-малките
деца до четвърти клас те са с най-много), а не формулирани общо.
Пандемията е източник на ограничения,
но и на иновации и потенциал, който трябва да
се изследва, анализира и подкрепя от общество
и институции. Родителите станаха учители, съученици и дистанционни работници, но трябва да
бъдат разбрани и подкрепени в своите усилия да
се адаптират към извънредната пандемична ситуация.
Благодарности: Авторът благодари на всички
участници в изследването за предоставеното време и споделени нагласи и опит.
Литература
[1] Илиева-Тричкова, П. & Бояджиева, П. (2018)
Образователните неравенства като индикатори за
човешкия капитал и развитие. В: Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност. С.,
Изток-Запад, с. 201 – 214. [Ilieva-Trichkova, P. &
Boyadzhieva, P. (2018) Obrazovatelnite neravenstva
kato indikatori za choveshkia kapital i razvitie. V:
Neravenstva i sotsialna (dez)integratsia: v tarsene na
zaednost. S., Iztok-Zapad, pp. 201 – 214].
[2] Ilieva-Trichkova, P. & Boyadjieva, P. (2014)
Dynamics of inequalities in access to higher education:
Bulgaria in a comparative perspective. European Journal
of Higher Education, 4:2, pp. 97 – 117].
[3] Hjálmsdóttir, A. & Bjarnadóttir, V.S. (2021) „I have
turned into a foreman here at home“: Families and work–
life balance in times of COVID-19 in a gender equality
paradise. Gender Work Organ. https://doi.org/10.1111/
gwao.12552.
[4] Curran, M. A., McDaniel, B. T., Pollitt, A. M., &
Totenhagen, C. J. (2015) Gender, emotion work, and
relationship quality: A daily diary study. Sex Roles,
73(3 – 4), pp.157–173. https://doi.org/10.1007/s11199015-0495-8.
[5] Robertson, L. G., Anderson, T. L., Hall, M.
E. L., & Kim, C. L. (2019) Mothers and mental
labor: A phenomenological focus group study
of family-related thinking work. Psychology of
Women Quarterly, 43(2), pp.184 – 200. https://doi.
org/10.1177/0361684319825581.

[6] Schieman, S., Badawy, P. J., A. Milkie, M., &
Bierman, A. (2021) Work-Life Conflict During
the COVID-19 Pandemic. Socius. https://doi.
org/10.1177/2378023120982856.
[7] Кинева, Т. (2021) Ковид-19: Новата криза на XXI
в. Състояние и тенденции. С., Издателски комплекс
– УНСС. [Kineva, T. (2021) Kovid-19: Novata kriza na
XXI v. Sastoyanie i tendentsii. S., Izdatelski kompleks
– UNSS].
[8] Христова, А., Петрова, Св., Папазова, Е. (2020)
Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени
форми върху ефективността на училищното образование. С., Институт за изследвания в образованието. [Hristova, A., Petrova, Sv., Papazova, E. (2020)
Otsenka na vazdeystvieto na obuchenieto ot razstoyanie
v elektronna sreda ili drugi neprisastveni formi varhu
efektivnostta na uchilishtnoto obrazovanie. S., Institut za
izsledvania v obrazovanieto]. https://ire-bg.org/wpsite/
wp-content/uploads/2020/11/Otsenka-vazdeystvietona-RES_IIO.pdf?fbclid=IwAR0luB54hK_rNhcKhPsXe-Tbd6wQJeJDD34lzn0cK2_3DOnK1ecgg5SfPc
[9] Институт за изследвания в образованието (ИИО).
(2020) Образование от разстояние: готовност на
училищата и семействата за учене в онлайн среда.
[Institut za izsledvania v obrazovanieto (IIO). (2020)
Obrazovanie ot razstoyanie: gotovnost na uchilishtata
i semeystvata za uchene v onlayn sreda]. http://ire-bg.
org/wpsite/wp-content/uploads/2020/05/distance_
education.pdf
[10] Del Boca, D., Oggero, N., Profeta, P. et al. (2020)
Women’s and men’s work, housework and childcare,
before and during COVID-19. Rev Econ Household 18,
pp.1001 – 1017. https://doi.org/10.1007/s11150-02009502-1
[11] Йорданова, Г. (2020) Виртуалният офис: нова
възможност за баланса работа – семейство в ИКТ
сектора в България. С., изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. [Yordanova, G. (2020) Virtualniyat ofis:
nova vazmozhnost za balansa rabota – semeystvo v
IKT sektora v Bulgaria. S., izd. na BAN „Prof. Marin
Drinov“].
[12] Angelici, Marta & Profeta, Paola. (2020) SmartWorking: Work Flexibility Without Constraints. CESifo
Working Paper No. 8165, SSRN. https://ssrn.com/
abstract=3556304
[13] Valcour, M. (2007) Work-based resources as
moderators of the relationship between work hours
and satisfaction with work – family balance. Journal of
Applied Psychology, Vol. 92, №. 6, pp. 1512 – 1523.
[14] Markova, E., Tosheva, E. (2020) Why to go for
early retirement? Determinants for early exit from the
labour market: the evidence from Bulgaria. Balkan
Social Science Review (16), pp. 299 – 315. https://doi.
org/10.46763/BSSR2016299m

НАУКА – кн. 2/2021, том XXXI

Издание на Съюза на учените в България

27

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ANALYSIS OF THE WORK-FAMILY BALANCE IN A PANDEMIC
Gabriela Yordanova
Abstract: In the spring of 2020, as a result of the termination of all attendance forms of education in Bulgaria due to the Covid-19
pandemic, teachers, students and their parents were placed in an unfamiliar, unconventional and challenging environment. The
aim was to compensate for the lack of a face-to-face educational process by conducting distance learning (from home). Virtual
work (from home) was also introduced suddenly, in line with the absence of training and the availability of the necessary
skills and resources of employees. Both circumstances were imposed externally – both learning and employment. The biggest
challenge was faced by the parents of children in pre-school and primary education, who had to quickly learn to combine current
family commitments with their employment. An additional challenge was the necessity of fast adoption of new social roles
to employees working from home and parents - to help the distance education system. The article presents an analysis of the
attitudes of more than two hundred employees who work entirely or partially from home during the Covid-19 pandemic state
of emergency. The research goals have been achieved through an author‘s empirical sociological survey (CAWI, Computer
Assisted Web Interview). The research results show that virtual work and distance learning adversely affect the work-family
balance.
Key words: Covid-19; virtual work; distance learning; WLB; Bulgaria.

ОТНОСНО „ЛЪВСКАТА ПАСТ“ ОТ НОЖНАТА
НА ЯТАГАНА „АРСЛАНАЗЛИЯ“1
Иван Нурков,
Великотърновски клон на СУБ
Ятаганите са оригинално балканско-малоазийско хладно оръжие с главен център на
изработка и украса – Цариград (Константинопол,
Истанбул). Производството и използването им е в
периода не по-рано от средата на ХVІІІ в. и до към
края на ХІХ в. Особен интерес за изследователите
и любителите на историческото оръжие
представляват характерните само за ятагана
уникални форми и детайли на конструкцията му,
един от които е накрайникът на ножната (канията)
[5, с. 122].
Персийско-тюркското название на този
характерен завършек на ножната на ятагана е
„арслан азлъ“, букв. „лъвска уста“. Според мен поправилно е да съотнесем израза спрямо значението
му при животинския свят, при което би трябвало
да употребим израза „лъвска паст“. Оттук идва
и използваното в българската историческа и
художествена литература словосъчетание „ятаган
арсланазлия“, т.е. ятаган, чиято ножница завършва
с „лъвска паст“.
Този оригинален елемент е познат найобщо като три типа, като има и изключения. Найразпространеният сред богато украсените образци

е „лъвската паст“. Другият тип е във форма на
конус, спираловидно извит подобно на източния
тип шлем „шишак“. Третият тип е обикновен
конусовиден или пирамидален връх, който се
среща при по-обикновените оръжия.
От историческите сведения и фотографии
от епохата се убеждаваме, че ятаганът е масово
произвеждан по българските земи и използван
от хайдути, четници, въстаници. Поради подчертания интерес към този елемент от украсата
и срещащите се в научната и художествената
литература недотам точни тълкувания, ще се
опитам да преутвърдя някои основни положения
от собственото си разбиране за тази лъвска паст. В
кратката статия за ятаганите в книгата си „История
на оръжието“ се опитах да положа само началото
на по-задълбочено и по-подробно изследване
на това много по-известно, отколкото познато
като произход и същина, хладно оръжие. Наред
с другото, невинаги доказано, изложих тезата
си за накрайника на ножната като скулптирано
изображение на „митично чудовище“ [5, с.
122]. За да навлезем в същината на проблема, е
необходимо да припомня тезите на някои известни

Статията е част от разработка за ятаганите „Оръжие на хайдути, воеводи и въстаници“, където се включват
още произходът, описателният анализ, типологията, украсата и надписите.
1
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чуждестранни и български изследователи по този
въпрос.
Един от най-големите съвременни познавачи
на ислямското и източното изкуство, както и на
съответстващите оръжия, французинът Ален
Жако (Alain Jacob) оприличава накрайника на
ножницата на ятагана на две форми: „китка от
палмови листа“ и „морско чудовище, вероятно
делфин“ [9, с. 19].
Известната руска изследователка на
балканските и източните оръжия Ема Аствацатурян
(Эмма Григориевна Аствацатурян) пише в изследването си за ятаганите за „стилизирана глава
на делфин“ [1, с. 142, с. 151]2.
Българският историк и изкуствовед Христо
П. Дерменджиев пише по повод обкова на ножната
на ятагана, че това е „накрайник във форма на
топче или рибешка глава“ [3, с. 39].
Авторът Милчо Янев уточнява, че декоративният елемент „лъвска уста“ е дал названието
„ятаган арслан азлия“, но че майсторите така са
стилизирали изображението, че то няма нищо
общо с реалния звяр“ [8, с. 13].
Наистина животно ли е това изображение и
ако е така, какво е то?
Канонът
Корана не допускат изобразявания на
хора и животни (антропоморфни и зооморфни
изображения). Това се основава и на следните
цитати от свещената книга:
„Горко на този, който нарисува живо същество! В деня на Страшния съд, лицата, които
е изобразил, ще излязат от гробовете и ще се
прилепят до него, за да му искат душа (за себе
си). И тогава този мъж, като няма сила да вдъхне
живот на неговото създание, ще гори във вечните
пламъци“ [6, с. 77].
И на друго място: „Бог ме е пратил
срещу три вида хора, да ги поразя и унищожа:
това са горделивците, многобожниците и
кумиропоклонниците. Затова се пазете да не
изобразявате било Бога, било човека, а изписвайте
само дървета, цветя и бездушни предмети“ [6, с.
77].
В тези цитати и другаде, обаче, няма

произнасяния за изобразяването на несъществуващото и въображаемото, друг свят, на
който принадлежат и митичните чудовища, част
от които е и „лъвската паст“. Не е трудно тук да
ги отнесем към съдържанието на споменатите
„бездушни предмети“.
Разбира се, би трябвало да направим и едно
допълнение, което го дължим, и което се отнася
до изобразяването на животни. В арабеските се
срещат изображения на орли и лъвове, но силно
стилизирани. Нещо повече: в двореца Алхамбра
в Испания, в централната част се намира т.нар.
„двор на лъвовете“. Той е получил названието си
от един разкошен фонтан, околовръст на който са
разположени 12 скулптирани фигури на лъвове
почти в естествена големина [6, с. 79]. Лъвове
като украса има и на други места в Испания,
напр. в ниша на параклис в бившата джамия в
Кордоба, днес католическата катедрала „Успение
Богородично“. В мамелюкското „Гробище на
халифите“ в Кайро също има фризове с лъвове [6,
с. 90].
„Дългият нож“ на хан Сюлейман Кануни
Многократно повтаряното мнение на някои
автори, че първият известен ятаган е този, изработен и подарен на султан Сюлейман Великолепни,
според мен не може да бъде прието поради две
основни причини: отсъствието на характерните
уши на оръжието и не толкова отчетливата форма
на острието. Ще се спрем накратко на това върхово
произведение на изкуството в контекста на
разискванията ни за чудовището от ножницата на
ятагана и изображенията на митичните животни
дракон и феникс.
Това хладно оръжие има дължина 66 см,
което е около един аршин. Острието има обратна
на сабите извивка с лезвие от вътрешната страна
и уширение в третата третина към върха, което
наподобява ножовете от Луристан (Западен Иран)
и кукри (Непал, Индия), както и някои форми на
каракулаците и аккулаците от Балканите. Цялата
повърхност на острието е богато украсена с
различни техники и наред с арабеските съдържа
изображенията на митичните същества дракон
и феникс, още титулатурата на хан Сюлейман,

През 1982, 1987 и 1990 г. имах възможност по време на журналистическите ми командировки в Съветския
съюз (Русия и др.) да се запозная и изследвам хладните и огнестрелните исторически оръжия от специализираните фондове на Държавния исторически музей в Москва, за което оставам благодарен на водещия учен
Ема Аствацатурян и нейните сътрудници, както и на директора на музея.
3
В експозициите и фондовете на музея има 167 ятагана от най-добрите познати образци, като най-ранната
година, нанесена върху острието на ятаган от ГИМ, е 1761 (с арабски цифри по Хиджра) [1, 136].
2
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годината на изработка 933 от Хиджра (1526/1527)
и името на майстора Ахмед Текелю. Дръжката на
оръжието има характерната за иранските ножове
форма и съответните съставни части. Направена
е от слонова кост и е украсена с растителни
орнаменти в ниело, злато и рубинчета.
Митичните изображения, формата на
дръжката и острието, украсните техники, материалите за направа, характерните растителни
орнаменти и името на майстора дават основание
да се преутвърди мнението, че оръжието е дело на
един от хилядата майстори занаятчии, преселени в
Цариград от иранския град Тебриз (Северен Иран)
в 1514 г. от хан Селим І. Фамилията на майстора
се свързва с тюркменското племе „теке“, което е в
състава на къзълбашката федерация, образувана в
началото на ХV в. с център иранския град Мешхед
(Североизточен Иран). Подобни дълги ножове (а
и по-къси) са постъпвали в царските колекции
на руските царе от ХV до ХVІІІ в., но типични
ятагани няма.
В заключение можем да утвърдим, че
наистина този дълъг нож не би могъл да се приеме
като първия ятаган и остава за нас само като едно
великолепно произведение на изкуството и един от
предшествениците на доста по-късния оригинал.
Митичното чудовище
Изображението от накрайника ни напомня
на един от вариантите на изобразяване на митично
чудовище, познато ни в оръжейничеството още от
ранните цеви на шишанета ХV – ХVІІ в.: отворът
на дулото излиза от раззината паст, а зад главата са
загатнати люспи на животинско тяло.
По-важното обаче за нашето изложение
и това, което ни интересува тук, е широкото
разпространение на изобразяването на подобно
(ако не и същото) чудовище (с характерната
охлювообразна извивка на горната челюст
на пастта) на няколко места в християнското
изкуство, при това с трайно присъствие в него.
Става дума за:
1. Венчилките на иконостаса (преобладаващо
присъствие).
2. Светите двери на олтара (в горната си част
– един от сюжетите).
3. Сцената „Страшният съд“ – чудовището в
долната част.
4. Сцената „Св. Георги убива змея“ –
включително и в каменната пластика. [2, с. 677 –
678]
Венчилките над иконостаса на православните
църкви имат две важни съставки: централно
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разположен кръст, увенчаващ иконостаса; две
змии (дракони, чудовища) под него от двете му
страни. В композицията символично е изобразена
победата на вярата над злото (което е смисълът,
предназначението и мисията на религията), като
тук също можем да притурим и значението на
двата змея от някои църковни жезли [4, с. 435 –
454].
Мостът на Никола Фичев при гр. Бяла
Изразителна представа за подобно митично
чудовище ни дава още и една от каменните
пластики, скулптирано изображение върху един
от устоите на известния мост над р. Янтра при гр.
Бяла, Русенско (дълж. 276 м, строен през 1865 –
1867 г. от народния архитект Никола Фичев (1800
– 1881 г., Дряново – В. Търново). Раззиналата
паст има характерното обратно завиване на върха
на горната челюст, тялото е люспесто и с дълга
завита опашка [7, с. 29]. Представеното митично
чудовище, приличащо на лъв, е с четири характерни
за изобразяването крака, а от раменете му излизат
ясно изразени крила. Общата визия е като че ли
на лъв („арслан“), с разтворена уста („азлъ“). В
някои публикации пластиката се определя и като
грифон. Необходимо е да допълним, че на друг
от устоите на моста има подобна фигура, но без
митичните атрибути, и тя е откровено реалистично
изображение на лъв, дори с характерната грива.
(Може би с това народният архитект Никола Фичев
е искал да изрази убеждението си по това време,
че лъвът е нещо много повече от обикновена твар
за българите).
Заключение
Можем да преутвърдим убеждението си, че
скулптираната фигура като накрайник на ножната
на ятагана не е нито лъвска уста, нито глава на
делфин. И като цяло не носи съдържанието на
живо същество, поради което не влиза в противоречие със съответните вече споменати
догми. Това изображение като че ли е някакъв
оригинален митичен събирателен образ, така както е оригинален и неповторим самият ятаган.
Делфинът не би могъл да бъде припознат
като накрайник на ножната, защото той е жива
твар – риба с бели дробове, морски бозайник,
чието изобразяване според писаното по-горе
е недопустимо. В познатите ни и изследвани
образци не намираме и прилика. Твърди се, че
в изработените ятагани в крайморските селища
имало подобно изображение, както и на някакви
други звероподобни.
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Изображението е на митично чудовище,
създадено в далечно време от човешкото
въображение като дракон, змей, ламя. Поради
изобразената само предна част на тялото дори има
известна трудност да се определи и видът му. Все
пак поради някъде видимите люспи по-приемлива
е приликата с влечугоподобно чудовище.
Названието „арслан азлия“ („лъвска уста“) може би е произлязло от обикновеното
оприличаване на едни от малкото скулптирани
изображения в ислямския свят и изкуство, като
това е ясно свързано със същите произхождащи
и съпътстващи изображения във византийското
и старобългарското изкуство, в църковната дърворезба и каменната пластика, което доказва
балканския, близкия малоазийски и респ. цариградския произход и характер въобще на ятагана
като оригинален тип хладно оръжие.
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ABOUT THE „LION‘S MOUTH” FROM THE YATAGAN „ARSLANASLIA“
Ivan Nurkov
Abstract: IThe yatagans are an original Balkan-Malaysian melee weapon with a main center of production and decoration
Constantinople (Istanbul). Their production and use is in the period not earlier than the middle of the XVIII century (1761) to
the end of the XIX century. One of the unique elements of the decoration of the yatagan is the end of its scabbard. The exhibition
claims that this detail has the shape of a mythical monster. There is relevant evidence for this, instead of the hitherto accepted
correspondences with a dolphin, a fish‘s head or a lion‘s mouth.
Key words: yatagan, unique, lion’s mouth, mythical monster

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за
участие на български колективи в утвърдени акции
по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България
в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати:
• Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г.
изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).
• Научни организации по чл. 47, ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995г. изм. ДВ.
бр.107 от 24 декември 2014 г).
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Максимален размер на съфинансирането – до 20 000 лв. на година.
Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:
https://www.fni.bg/?q=node/543
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НАУКА ЗА БИЗНЕС: ИНОВАЦИИ В БАН
Марин Пандев,
д-р Даниела Леви,
Бонка Шаламанова,
Единен център за иновации на
Българската академия на науките
На 18.03.2021 г. се състоя дългоочакваният
форум „Наука за бизнес“ – съвместна инициатива
на Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия (ИАНМСП) с подкрепата на ресорните министерства – Министерството
на образованието и науката (МОН) и Министерството на икономиката (МИ). Основната мисия на
„Наука за бизнес“ е да подпомогне изграждането
на устойчива институционална среда за сътрудничество и взаимодействие между българската
наука и бизнеса и да събере на едно място представители на институтите, лабораториите, Единния център за иновации на БАН (ЕЦИ – БАН) и
българските предприемачи, собственици на компании и иновационни ентусиасти. Форумът цели
да покаже на българските бизнес среди, че БАН
произвежда множество продукти и технологии,
готови да излязат на пазара или да бъдат внедрени
в производството за оптимизация на процесите в
предприятията. По този начин Академията прави
една крачка към бизнеса и изпълнява своя обществен дълг – да бъде в основата на една икономика,
която се основава на знанието.
Събитието беше открито от акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, и д-р Бойко Таков,
изпълнителен директор на ИАНМСП. „Поставяме
началото на важни инициативи, които да свържат
науката с бизнеса“ – заяви акад. Ревалски, а д-р
Таков изрази надеждата „картографирането на научните структури да подтикне бизнеса да използва научния потенциал на БАН“. „Надявам се този
форум да прерастне в платформа, от която имаме
нужда в България, защото в моста наука – бизнес
човешките ресурси са учените“ – заяви в приветствието си зам.-министърът на образованието и
науката Карина Ангелиева. Приветствие към участниците отправи и зам.-министърът на икономи-
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ката Стамен Янев. В изказванията си официалните лица се обединиха около мнението, че България
има висок научен потенциал и че повишаването
на конкурентоспособността на българската икономика и преодоляването на COVID-19 кризата
би могло да стане само ако науката и бизнесът си
протегнат ръка и си сътрудничат за създаване на
съвременна екосистема и осигуряване на устойчиво развитие.
Събитието започна с представяне на няколко успешни съвместни разработки, които вече са
внедрени от бизнеса. Представителите на фирмите Инова БМ ООД и H-Tech наблегнаха на факта,
че успешен бизнес в ХХІ век се прави с иновативни технологии, създадени в сътрудничество с научните среди. Във втория панел бяха представени
научни разработки и резултати с висока степен на
технологична готовност с основен акцент върху
областите: информационни и комуникационни
технологии, биотехнологии, биомедицина и качество на живот и енергийни ресурси и енергийна
ефективност.
За първи път бе публично представена и
разработка на родната ваксина срещу COVID-19,
дело на Института по микробиология към Академията. Проф. Пенка Петрова разказа повече за качествата на прототипа, сред които възможността
да бъде съхранявана на по-висока температура от
4 градуса, притежавайки възможност да спомогне
за имунния отговор на различни мутации на вируса, като наред с това би могла да бъде и впръсквана за разлика от настоящите, които се инжектират.
Наред с ваксината бяха представени и други разработки на БАН, свързани с пандемията – роден PCR
кит за детекция на патогени, разработен от Института по молекулярна биология, както и специализирано устройство, което обеззаразява въздуха от
вируси и бактерии на Централната лаборатория по
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приложна физика – Пловдив, което е с висока степен на готовност за технологичен трансфер.
Беше показана още специална технология,
използвана и на Международната космическа
станция за биокерамика, която се използва и за целите на ендопротезирането. Разработката е резултат от съвместната работа на учени от Института
по космически изследвания и технологии на БАН
и Техническия университет – София и беше представена от проф. Димитър Теодосиев.
Все по-очевидна става необходимостта от
използването на интелигенти приложения, както
в решаването на различни бизнес задачи, така и в
ежедневието ни. Учени от Института за информационни и комуникационни технологии представиха разработки на интелигентни методи с голям потенциал за приложение в бизнеса и получаване на
добавена стойност. Проф. Даниела Борисова представи модели и алгоритми за оптимално проектиране, планиране и управление на ресурси, като показа конкретни примери за използването на тези
модели при проектирането на ветроенергийни
паркове (ВЕП) и др. Методологията намира приложение при оценка и подбор на персонала, оценка и избор на доставчик по обществена поръчка,
както и при оптимално разкрояване на линеен материал и др. Беше направена и демонстрация на
робот, който дава възможност за транспортиране
на стоки в предприятия и фабрики, товарене и
разтоварване на трудно достъпни (намиращи се
в тесни проходи между машини или тесни помещения) товари, детайли и предмети. Разработката
на доц. Светозар Илчев е насочена към бизнеса
на бъдещето, а именно повишаването на енергийната ефективност в жилищни и търговски сгради
и производството в „умни фабрики“. Мрежата от
микроконтролери разполага със сензори за събиране на данни и интелигентни автоматизирани
алгоритми за управление на процесите в сградите
и производството във фабриките. Микроконтролерите имат мрежова връзка към интернет сървър и
получават отдалечени команди от тях.
Предизвикателствата пред страната ни във
връзка с реализирането на политиките и мерките
на Европейската комисия, заложени в „Зелената
сделка“ (Green Deal), които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г., имат пряко
отношение към представените технологии и експертиза от учените от Института по електрохимия
и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“. Бях представиха четири технологични разработки, а директорът на института проф. д.х.н.
Евелина Славчева проведе специална среща за

запознаване на заинтересовани страни с услугите
и възможностите за бизнеса, които ще предлага
новоизграждащият се Център за компетентност
„ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.
Ас. д-р Борис Широв, запозна аудиторията с експертни решения при проектиране и управление на
батерийни станции от оловни батерии, които биха
могли да бъдат прилагани в буферни станции на
електроснабдителната мрежа, към която в обозримо бъдеще все по-активно ще бъдат включвани зарядни станции за електромобили и генератори на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Оловните батерии, особено стационарните,
ще продължават да са с висок пазарен дял заради
ниската си себестойност и ненадмината досега рециклируемост (98%). Разработката бе представена
и в анонса към събитието на Българска национална телевизия. В тази категория е и иновативна технология (метал-хидрид въздух батерия) за съхранение на енергия от възобновяеми източници на
енергия (ВЕИ), представена от гл. ас. д-р Борислав
Абрашев. Предложеното оригинално изобретение
представлява алтернатива на съществуващите стационарни станции за съхранение на енергия. Предимствата му са ниска цена и тегло, безопасноста
при експлоатация и екологичност на изходните
материали. Отличеният като „Предприемач в науката“ за 2020 г. гл. ас. д-р Илиян Попов изложи
накратко бизнес план за комерсиализиране на разработената от екип от ИЕЕС – БАН „Екологична
батерия магнезий-въздух, използваща солена вода
за електролит“. Проектът на този етап е насочен
към индустриално производство на батерии за използване в електрически морски/речен транспорт,
водни/подводни дронове и водолазно оборудване.
Преимуществата на батерията магнезий-въздух са
в това, че е напълно безопасна, а нейните електроди и електролит са от достъпни и евтини суровини. Пряко свързана с целите на „водородната икономика“ беше и представената от гл. ас. д-р Галин
Борисов система за получаване и компресиране на
водород без механично движещи се части, на базата на която е създаден електрохимичен компресор,
който работи на стъпаловиден принцип и може да
осигури водород с напълно достатъчно налягане
за надеждното захранване и ефективната работа
на горивен елемент с мощност 1 – 2 кW. Системата е приложима в мощности, работещи в т.нар.
зелен енергиен цикъл. При него електроенергията, получена от възобновяеми източници, се използва за разлагане на водата до водород и кислород чрез електролиза във водни електролизьори, а
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впоследствие във водородни горивни елементи се
осъществява обратният процес на синтез на вода,
при който се отделя електроенергия. Развитието
на електрохимичния компресор и скалирането на
двете устройства продължава като част от работната програма на ЦК ХИТМОБИЛ, съфинансиран
от ОП НОИР и европейските структурни фондове.
С висок иновативен потенциал е технологията за
получаване на въглеродни адсорбенти, въглен-катализатори, материали за съхранение на водород и
др., която води до понижаване на сярното съдържание и до повишаване добива на течни продукти
при обработка на твърди горива. Тази технология
е разработка на Института по инженерна химия
към БАН и беше представена от проф. Люцкан
Люцканов. Технологията може да бъде приложена за получаване или преработка на материали за
и от почти всички клонове на стопанството като
химическа промишленост, металургия, енергетика, хранително-вкусова промишленост, екология,
медицина, фармация, селско стопанство и др.
Важно място във форума беше отделено и
на разработките в областта на новите материали,
биотехнологиите, биомедицината и качеството на
живот. Проф. Долашка от Института по органична химия с Център по фитохимия представи иновативни продукти от природата за третиране на
инфекциозни и следоперативни рани, създадени
благодарение на Националната научна програма
„Иновативни нискотоксични биологично активни
средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“,
а именно – регенериращ препарат за третиране на
тежки рани и увреждане на кожата и полимерна
превръзка за рани. Препаратът има обезболяващ
ефект и осигурява бързо зарастване на раната и
възстановяване на кожни проблеми, а полимерната превръзка осигурява изолиране на раната и
повишава контакта на гела с раната. Разработеният препарат и полимерна превръзка са предназначени за приложение в медицината.С възможности
за приложение в репродуктивната, регенеративната и трансфузионната медицина поради ниските
нива на цитотоксичност е разработката на лабора-

торията по „Акустоелектроника“ към Институт по
физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“
към БАН за криоконсервация на жива материя
чрез използване на покрития от въглеродни сажди. Методът беше представен от доц. д-р Карекин
Есмерян. Иновативно средство за борба с болестите по лозята представи доц. Спасова от Института по полимери. Разработката представлява
противогъбичен препaрат под формата на разтвор
(водоразтворими полимери + активно вещество,
заместени 8-хидроксихинолини). Водоразтворимите полимери подобряват разтварянето на активното вещество, неговото умокряне, диспергиране и емулгиране. Метаболитен феномен, който
дава множество решения, е в основата на метода,
предложен от проф. Калоян Петров от Института
по инженерна химия. Става въпрос за микробно
получаване на фруктоза и висококонцентрирани
фруктозни сиропи. Методът може да бъде използван в хранително-вкусова промишленост от производители на подсладители, на диетични храни и
напитки, на функционални храни.
Интересът към събитието, което се проведе
онлайн от виртуално студио, беше изключително
голям, като в срещата участваха над 500 души, в
т.ч. предприемачи, собственици на компании, иновационни ентусиасти и учени. Участниците в „Наука за бизнес“ имаха възможността не само да се
информират за иновативните разработки и технологии, но и за възможностите за предоставяне на
експертиза от учените от БАН. В събитието имаше
отделен панел за установяване на контакти с представители на Академията чрез отделни виртуални
стаи в сесията за въпроси и отговори.
Събитието се организира с подкрепата на
Enterprise Europe Network – България в лицето на
Единния център за иновации на БАН. Директорът
на центъра г-н Марин Пандев представи мрежата, която обединява усилията на партньорите на
национално и международно ниво в подкрепа на
бизнеса и научните организации за интернационализация, технологичен трансфер и комерсиализация на иновации и иновативни разработки.

SCIENCE FOR BUSINESS: INNOVATIONS IN BAS
Marin Pandev, Daniela Levi, Bonka Shalamanova
Abstract: The Science for Business forum organised by the Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian SME Promotion
Agency marks the beginning of a broader initiative for strengthening the link between researchers and business and creating
a more favourable and sustainable environment for collaboration, interaction and joint research and development. The event
brought together representatives of institutes, laboratories, the Joint Innovation Centre of the Bulgarian Academy of Sciences
(JiC – BAS), entrepreneurs, company owners and innovation enthusiasts. The forum aimed to raise the visibility of the applied
research and expertise available in BAS and the opportunities for collaboration with the industry. High interest was present as
the event had over 500 participants, including high level representatives from the Ministry of Education and Science (MES)
and the Ministry of Economy (MI).
Key words: science, business, innovations, technologies, applied research, collaboration
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БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2020
Гл. ас. д-р Камен Бояджиев,
Национален археологически институт с музей –
Българска академия на науките
На 11 февруари 20211 г. беше открита четиринадесетата поред Национална археологическа
изложба „Българска археология 2020“. Тя се
организира от Националния археологически
институт с музей при Българска академия на
науките. Тази година съорганизатори на изложбата са 16 исторически и археологически
музеи в страната, които участват с находки от
своите фондове: Националният исторически
музей, регионалните археологически музеи във
Варна и Пловдив, регионалните исторически
музеи във Велико Търново, Видин, Плевен,
Русе, София и Шумен, Археологическият музей
„Старинен Несебър“ и Археологическият музей
„Марица-Изток“, Раднево, историческите музеи
в Лом, Панагюрище, Полски Тръмбеш, Попово и
Провадия.
Находките и богатият илюстративен материал в изложбата представят най-интересните
резултати от проучванията през изминалия
археологически сезон, който бе активен и
успешен въпреки затрудненията, предизвикани
от пандемичната обстановка. В изложбата
участват над 350 експоната, които илюстрират
27 обекта с различна хронология, обхващаща
времето от Праисторията до Средновековието.
Част от тях произхождат от редовни проучвания2,
а други представят някои от мащабните спасителни археологически разкопки, свързани с
инфраструктурни проекти.
Най-ранните находки се отнасят към
епохата на късния неолит (втората половина
на VІ хилядолетие пр.Хр.) и произхождат от
няколко обекта, проучвани във връзка с различни
инфраструктурни проекти.
От мащабните спасителни разкопки на
неолитното ямно поле до Ковачевец, Поповско
(ръководители доц. д-р Крум Бъчваров, НАИМ
– БАН и Георги Кацаров) произхожда богата
колекция от характерни за периода керамични
съдове, както и глинени фигурки на бикове
(Фигура 1).
1
2

Фигура 1. Керамични фигурки на животни (бикове?)
с дупка за окачване. Ковачевец, Поповско. Късен
неолит, края на VІ хил. пр.Хр. Сн. Ц. Четъшки

При проучвания на неолитен обект до
с. Цонево, община Дългопол (ръководители
Александър Манев и д-р Владимир Славчев,
РИМ Варна) са открити голям брой кремъчни
артефакти, както и изящно изработена „култова
масичка“ с врязана украса и оформена животинска
глава (Фигура 2).

Фигура 2. „Култова масичка“ с врязана украса и
оформена животинска глава. Цонево, Варненско.
Късен неолит, края на VІ хил. пр.Хр.

Интересни резултати и находки предоставиха
спасителните проучвания на селище в м. Върбишки
дол, с. Бъта, община Панагюрище, отнасящо се
към края на неолита и самото начало на халколита,

Изложбата е реализирана от 11 февруари до 19 септември 2021 г.
Повечето от тях са проведени благодарение на финансиране от Министерството на културата на Р България
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или границата VІ – V хил. пр.Хр. (ръководител
доц. д-р Явор Бояджиев, НАИМ – БАН). Сред
експонатите в изложбата особено впечатление
правят детайлно изработените антропоморфни
фигурки и два керамични предмета с врязани
знаци (Фигура 3).

Традиционно важно и атрактивно място
в изложбата заемат редовните проучвания на
селищни могили от каменно-медната епоха
(халколит, V хилядолетие пр.Хр.).
За пръв път в изложбата участват находки от
селищна могила в м. „Скритата могила“, с. Порой,
община Поморие (ръководител д-р Маргарита
Попова, НИМ). Сред тях особено впечатление
прави рядко срещан изцяло запазен зооморфен
съд от късния халколит (Фигура 5).

Фигура 3. Керамичен предмет с врязани знаци. Бъта,
Панагюрище. Късен неолит, края на VІ хил. пр.Хр.
Сн. К. Бояджиев

Благодарение на спасителни разкопки е
открит и един „нетипичен“ обект до с. Белоградец,
Варненско, който може да бъде интерпретиран като
център за производство на кремъчни артефакти
и се отнася към епохата на ранния халколит, т.е.
първата половина на V хил. пр.Хр. (ръководител
гл. ас. д-р Виктория Петрова, НАИМ – БАН).
Представени са кремъчни находки, отнасящи се
към различни етапи на производствената верига
(Фигура 4).

Фигура 5. Керамичен зооморфен съд. Селищна могила до с. Порой, община Поморие. Късен халколит,
втора половина на V хил. пр.Хр. Сн. Т. Димитров

Фигура 4. Кремъчни артефакти от началните етапи
на производствената верига. Белоградец, Варненско.
Начало на V хил. пр.Хр. Сн. С. Танева

Интересни резултати и находки
предоставиха продължаващите разкопки
на селищна могила Провадия-Солницата
(ръководител чл.-кор. Васил Николов,
НАИМ – БАН). Впечатляващи са богато
украсените керамични съдове (Фигура 6),
антропоморфните и зооморфни фигурки
и съдове и др.
За поредна година в изложбата са
представени проучванията на селищната
Козарева могила до Каблешково, Бургаско
(ръководители доц. д-р Петя Георгиева,
Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ и д-р Веселин Данов).
Експонирани са керамични модели на
столове (Фигура 7) и пещ или сграда,
кремъчни и костени върхове за стрели и
други находки от късния халколит (втора половина
на V хилядолетие пр.Хр.).
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обичаи на населението през V хилядолетие пр.Хр.
Погребалните дарове включват керамични съдове
и накити от миди, кост и мед (Фигура 8).

Фигура 6. Керамичен съд с щампована украса.
Селищна могила Провадия-Солницата. Среден
халколит, 4700–4600 г. пр.Хр. Сн. Г. Самичкова

Фигура 8. Накити от гроб 8А. Градище, Шуменско.
Късен халколит, втора половина на V хил. пр.Хр.

През 2020 г. продължиха редовните археологически проучвания на некропола при
с. Балей, Видинско, отнасящ се към средната
и късната бронзова епоха, т.е. ІІ хилядолетие
пр.Хр. (ръководители гл. ас. д-р Таня Христова
и гл. ас. д-р Георги Иванов, НАИМ – БАН). В
изложбата са представени предмети, поставени
като погребални дарове, сред които особено
впечатляващ е керамичен съд с форма на птица и с
богата инкрустирана украса (Фигура 9).

Фигура 7. Керамични модели на столчета. Козарева
селищна могила, Каблешково. Късен халколит,
втора половина на V хил. пр.Хр.

При спасителни разкопки по трасето на АМ
„Хемус“ край с. Градище, Шуменско (ръководител
Станимир Стойчев, РИМ Шумен), е проучена
част от некропол от късния халколит, който
предоставя важна информация за погребалните

Фигура 9. Керамичен съд с форма на птица и
инкрустирана украса. Некропол Балей, Видинско.
Късна бронзова епоха, втора половина на ІІ хил.
пр.Хр. Сн. М. Райковска
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Сред новопроучените благодарение на спасителни разкопки обекти е този при с. Орловец,
община Полски Тръмбеш (ръководител д-р Ваня
Петрова). Регистрирано е обитаване през различни периоди – от халколита до късната желязна
епоха (V – І хилядолетие пр.Хр.). Освен важната
научна информация, проучването предостави и
интересни находки. Сред експонатите в изложбата са керамични съдове от финалния халколит и от
ранната желязна епоха (Фигура 10).

водител доц. д-р Милена Тонкова, НАИМ – БАН).
Става въпрос за специфично тракийско оръжие –
желязна ромфея, открита (вторично огъната) в яма
от ІІІ в. пр.Хр. (Фигура 13).

Фигура 11. Желязна брадва. Угърчин. Ранна
желязна епоха, XI–VI в. пр.Хр. Сн. М. Райковска

Фигура 10. Керамична чаша с висока дръжка.
Орловец, Полски Тръмбеш. Ранна желязна епоха,
първа половина на І хил. пр.Хр. Сн. Н. Тодорова
В резултат на спасителни разкопки е разкрито и селище от ранната и късната желязна епоха до
гр. Угърчин (ръководител проф. Венцислав Динчев, НАИМ – БАН). Представена е рядко срещана
желязна брадва от т.нар. кръстовиден тип, отнасяща се към ранната желязна епоха (ХІ–VІ в. пр.Хр.)
(Фигура 11).
Археологическите проучвания на древногръцката черноморска колония Аполония Понтика, в рамките на днешния Созопол, всяка година
предоставят както ценни научни резултати, така и
впечатляващи находки. В тазгодишната изложба
са включени находки от втората половина на VІ в.
пр.Хр. (проучвания на доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ – БАН). Те включват керамична плоча с релефно представена сцена с маршируващи
воини (Фигура 12), фрагмент от фигурален съд за
благовония, бронзова стрела-монета и др.
Рядка находка произхожда от спасителното
проучване в м. „Баш колиба“ до гр. Чирпан (ръко-
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Фигура 12. Част от керамична плоча с релефна
украса – маршируващи воини. Аполония-Понтика,
дн. Созопол. Ок. 500 г. пр.Хр. Сн. М. Дамянов

Към елинистическата епоха се отнасят и
представените находки от многослоен обект до с.
Водица, Поповско (ръководител д-р Калина Петкова, НАИМ – БАН): керамични съдове и желязна
коса (Фигура 14).
И през 2020 г. най-многобройните археологически проучвания бяха свързани с обекти от
римската епоха. Сред тях са както римски градове с дългогодишни изследвания (като Филипопол,
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Улпия Ескус, Рациария, Сексагинта Приста), така
и обещаващи новооткрити обекти. Наред с важните научни резултати те предоставиха и интересни
находки.

Фигура 13. Желязна ромфея. Баш колиба, Чирпан.
ІІІ в. пр.Хр. Сн. М. Райковска

Фигура 14. Желязна коса. Водица, Поповско. III–II в.
пр.Хр. Сн. М. Райковска

Фигура 16. Стенни колони от декоративен ивичест
калцит. Улпия Ескус, Плевенско. Първа половина
на IV в. сл.Хр. Сн. Г. Кабакчиева
Фигура 15. Апликация към кола с бронзов бюст на
Дионис. Филипопол, Пловдив. Първа половина на
III в.

Сред акцентите на изложбата е колективна
находка от 593 сребърни монети, открита в перистилна сграда в римския Филипопол, днешен
Пловдив (ръководител Елена Божинова, РАМ
Пловдив). Впечатляваща е и бронзова апликация
за колесница с бюст на Дионис (Фигура 15).
Много интересни и редки находки произхождат и от римския град Улпия Ескус, Плевенско (проучвания на доц. д-р Гергана Кабакчиева,
НАИМ – БАН). Става въпрос за декоративни каменни елементи (стенни колони, цветни мраморни облицовки), произхождащи от представителната сграда (Аула) в града (Фигура 16).

В резултат на редовни и спасителни разкопки бяха проучени и редица обекти от римската
епоха в днешна Северозападна България. От проучванията на римския град Рациария до с. Арчар,
Видинско (ръководител доц. д-р Здравко Димитров, НАИМ – БАН) произхождат оловно огледало, керамични лампи и др.
Разнообразни находки от различни епохи
са открити при разкопките на Бонония, днешен
Видин (ръководител доц. д-р Здравко Димитров,
НАИМ – БАН). Важно историческо значение има
откритият оловен печат (моливдовул) на Василий,
стратег на Бдин, от 1003 г. (Фигура 17).
При спасителни археологически разкоп-
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ки до с. Синаговци, Видинско (ръководител доц.
д-р Здравко Димитров, НАИМ – БАН) е разкрит
нов, неизвестен досега обект от римската епоха.
Голямо научно значение, както и експозиционна
стойност, имат находките от ранноримската епоха
(І в. пр.Хр. – І в. сл.Хр.) – редки типове фибули,
сребърна обеца, сребърни монети (Фигура 18).
Разнообразни находки произхождат и от
спасителните проучвания на некропол от римската епоха до с. Слана бара, Видинско (ръководител
д-р Александър Манев). Сред тях са златни, сребърни и бронзови накити (Фигура 19), оловни огледала, бронзов бръснач, керамични съдове.

от мраморна надгробна плоча от втората половина
на І в. (Фигура 20).
През 2020 г. са възобновени разкопките и
на античната крепост Помодиана до с. Станево,
община Лом (ръководител Владислав Живков,
НАИМ – БАН). В изложбата са представени фибули от различни етапи от живота на крепостта (І
– VІ в.).

Фигура 19. Бронзови и сребърни пръстени. Слана
бара, Видинско. І – ІІІ в. Сн. А. Вецова

Фигура 17. Оловен печат (моливдовул) на Василий,
стратег на Бдин, 1003 г. Бонония, Видин

През изминалата година продължиха проучванията на късноантичния (ІV – VІ в.) стопански
комплекс до с. Мировяне, Софийско (ръководител
гл. ас. д-р Иво Чолаков, НАИМ – БАН). Особен
интерес представлява изцяло запазен мраморен
хаван (Фигура 21).
За пръв път в изложба „Българска археология“ са представени находки от римския кастел
Сексагинта Приста, в днешния град Русе (ръководител д-р Върбин Върбанов, РИМ Русе) – две
изцяло запазени амфори от V в.

Фигура 18. Сребърна обеца. Синаговци, Видинско.
І в. пр.Хр. – І в. сл.Хр.

За втора поредна година в изложбата са
илюстрирани проучванията на римския кастел
Алмус (дн. Лом) (ръководител Валери Стоичков,
ИМ Лом). Важно значение за изследването на
ранната история на кастела е откритият фрагмент
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Фигура 20. Фрагмент от мраморна надгробна плоча.
Алмус, Лом. Втора половина на I в. – началото на
II в. Сн. В. Живков
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Изминалата 2020 г. бе успешна и за проучванията на обекти от епохата на Средновековието.
В изложбата са представени находки от Плиска,
Велико Търново и некропол до с. Знаменосец,
Радневско.
Сред находките от проучванията на сектор
от средновековната българска столица Плиска,

ологически музей „Марица-Изток“, Раднево). В
някои от тях са открити пищни накити: гердани от
стъклени мъниста, сребърни надушници, бронзови и стъклени гривни, бронзови пръстени (Фигура 25).

Фигура 22. Оловен печат. Лице: изображение на
архангел Михаил; опако: надпис на гръцки „Сергий
спатарокандидат“. Плиска. XI в. Сн. Т. Димитров

Фигура 21. Каменен хаван. Мировяне, Софийско.
Първа половина на V в. Сн. М. Райковска

разположен северно от цитаделата във вътрешния град (ръководители проф. Станислав Станилов, НАИМ – БАН и гл. ас. д-р Мариела Инкова,
НАИМ – БАН), важна научна и експозиционна
стойност има добре запазен оловен печат от ХІ
в., с надпис на гръцки „Сергий спатарокандидат“
(Фигура 22).
Продължаващите археологически разкопки
на хълма Трапезица в средновековната българска
столица Търново са обособени в няколко сектора и
постепенно разкриват нови данни за организацията, архитектурата, занаятите, културата и историята на града. От проучванията на „Сектор Север“
(ръководител проф. Константин Тотев, НАИМ
– БАН) произхождат златна монета на Андроник
ІІ с Михаил ІХ Палеолог (1294 – 1320), сребърна
литургична лъжица, както и рядка и много изящна
пластина от слонова кост, която е била апликирана върху кутия/сандъче (Фигура 23). Находките
от „Сектор Юг“ (ръководител доц. д-р Деян Рабовянов, НАИМ – БАН) включват представителни
златни и сребърни накити (Фигура 24), сребърни
монети и други.
През 2020 г. са проучени и 90 гроба от средновековен некропол до с. Знаменосец, община
Раднево (ръководител Пламен Караилиев, Архе-

Фигура 23. Пластина от слонова кост, апликирана
върху кутия (сандъче). Трапезица, Велико Търново.
X в. Сн. М. Райковска

Фигура 24. Златен пръстен с вставка от камък/
стъкло. Трапезица, Велико Търново. ХІІІ–ХІV в.
Сн. М. Райковска

Чрез постери е представена кратка информация и снимков материал за общо 58 обекта. Те
помагат на посетителите да се запознаят с контекста на откриване на експонатите, както и с резултатите от редица други проучвания през 2020 г.
По този начин изложбата дава на любознателните
зрители една по-цялостна представа за развитието
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на народите, обитавали днешните български земи
и за богатото ни културно-историческо наследство. Изложбата е придружена от каталог с авторски статии за представените чрез находки обекти
от техните проучватели (Българска археология
2020. Каталог към изложба. София, 2021)3.
Благодарим за съдействието на всички колеги от музеите, които ни помогнаха в осъществяването на четиринадесетата Национална изложба
„Българска археология“.

Фигура 25. Женски накити: гердан от стъклени
мъниста, бронзови и стъклени гривни, сребърни
надушници. Средновековен некропол до с.
Знаменосец, община Раднево. ХІІ в. Сн. М. Райковска
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BULGARIAN ARCHAEOLOGY 2020
Kamen Boyadzhievf
Аbstract: The National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences organized the
National Archaeological exhibition „Bulgarian Archaeology“ for fourteenth year in a row. Traditionally, it presented
the results from the last season of archaeological fieldwork by displaying some of the most interesting finds, along
with extensive illustrative material. Contributions to the exhibition came from sixteen museums in the country, coorganizers of the event, with finds from their depositories.
The exhibition brought together more than 350 artefacts from 27 archaeological sites belonging to different types
and chronology, ranging from the Neolithic to the Middle Ages and including gold, silver and bronze adornments,
ceramic anthropomorphic figurines, pottery vessels, a hoard of silver coins, bronze figures, and many others. Some
of the most impressive finds are prehistoric anthropomorphic figurines and vessels from Provadia, Poroy and
Kovachevets, an item with incised signs from Bata, an elaborately decorated vessel shaped as a bird from Baley,
an iron rhomphaia from Chirpan, a collective find of almost 600 silver Roman coins from Plovdiv, golden Roman
adornments from Slana bara and Almus, golden jewelry and an ivory plate from Trapezitsa (Veliko Tarnovo).
The exhibition was opened to the public between 11 February and 02 May, 2021.
Key words: Bulgarian Archaeology, exhibition, artefacts, archaeological sites, archaeological fieldwork, museums,
results

ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА СПИСАНИЕ „НАУКА“
http://spisanie-nauka.bg/
В НЕГО ЩЕ НАМЕРИТЕ ОН ЛАЙН ВСИЧКИ БРОЕВЕ ОТ БР. 6/2010,
КАКТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА БРОЕВЕТЕ ОТ 2001 Г. ДОСЕГА
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МЕТОДИ НА КЛАСИЧЕСКАТА СТЕГАНОГРАФИЯ
В ДАЛЕЧНОТО И БЛИЗКОТО МИНАЛО
Д-р инж. Христо Терзиев,
преподавател по информационни технологии и
информатика,
ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград
Информационна сигурност
Понятието информация представлява съвкупност от символи, притежаващи определен
смисъл, т.е физически обект, който е предаден
(получен) при комуникацията. Още от възникването на човешката цивилизация е било необходимо
информацията да бъде достъпна само за определен
кръг от хора и гарантирането на тайната, целостта
и наличността на информацията винаги е било
приоритетна задача, която не е загубила своята
актуалност през вековете. С откриването на всеки
нов способ за предаване на информация още от
древни времена са се раждали и нови похвати
за скриване на секретни съобщения, тъй като
тяхното разкриване или неправомерно използване
е касаело интересите на огромни маси от хора.
Знанията и уменията през вековете за
скриване на наличието на тайни съобщения са се
обособили в научно-приложна област, наречена
днес стеганография. Терминът „стеганография“
произлиза от две гръцки думи – steganos (тайно)
и graphy (писмено), а българския му превод е
„тайнопис“. Използва се за пръв път от германския
абат Йоханес Тритемиус през XV в. в съчинението
„Steganographia“ [1]. Уменията за скриване на
съобщения и използването на стеганографски
методи обаче датират от времето преди новата ера.
Поглед в миналато
Класическата стеганография се заражда през
V в. пр. н. е. и в своята хилядолетна история обобщава съвкупността от огромния брой методи,
системи, техники и приложения, използвани в
различни исторически периоди за предаване или
съхраняване на информация, без да се издава
наличието на скритите съобщения [2].
Стеганография в древността
Още с изобретяването на писмените знаци в
древните времена [3], се е породила необходимост
хората да изпращат послания и съответно необходимост от защита и нежелано разкриване на
важна информация.
Древните шумери са едни от първите, из-

ползващи стеганография. Пишели са на глинени
плочи, като записа покривали със слой от глина, а
друг прикриващ запис поставяли на втория слой.
Древните пунийци си осигурявали дипломатическа секретност, като издълбавали текст
върху дървени дъсчици и покривали на-писаното
с восък. С подобен метод през 480 г. пр. н. е.
гръцкият воин Демарт изпратил послание до
спартанците, че персийският цар Ксеркс се готви
да ги нападне.
С невероятната си потайност древните
гърци откриват нов начин при предаването на
тайни сведения. Съобщенията били писани по
главата на пратеник и прикривани с коса или
перука, както сторил гръцкият управник на
Милет Хистаеус, намирайки се в Персия сред
обкръжението си с тайното послание до своя зет
Аристагор.
Древните китайци изписвали своето тайно
сведение върху парче коприна, оформяли я на
малка топка и покрита с восък, която е поглъщал
избраният пратеник.
Акростих [4] е една от най-популярните
древни стеганографски техники, актуална и до
наши дни. Посланието се образува от първите
букви на стихове, параграфи или други повтарящи
се структури в текст. Този метод често е използван
от древните евреи и християни.
На старобългарски е най-големият средновековен акростих (40 стиха) – „Азбучна молитва“,
дело на Константин Преславски. Използван е във
Викторианската епоха.
През ХІХ в. в Англия и Франция се появяват
Акростихните бижута – комбинации от камъни
в пръстени, брошки и гривни, създадени така, че
когато са подредени, първите букви на името на
всеки скъпоценен камък да изписва съобщение.
Акростих като стеганографска техника е
използван през XX в. в Първата световна война
и от германците, и от съюзниците.
Невидими симпатични мастила
Често срещан метод на класическа стеганография е използването на симпатично (невидимо)
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мастило [4]. Написаният текст се визуализира при
топлинна или химична обработка, при осветяване
и т.н.
Древните китайци са пишели своите тайни
писма с гъста оризова отвара. Написаното е
невидимо, докато не се навлажни леко със слаб
спиртен разтвор на йод (или отвара от водорасли).
През I век от н.е. Филон Александрийски
описва рецепта за симпатично мастило от сок на
шикалка. Скритият текст се показвал с разтвор
на желязо в смес с меден сулфат.
Римският писател Плиний Стари (23 – 79 г.
от н.е.) пишел с лимонов сок, а съдържанието се
четяло, когато се загреело над свещ.
Древните римляни са пишели между
редовете с невидимо мастило, съдържащо естествени съставки като плодови сокове, урина и
мляко.
Също между редовете е написаното в испанските съобщения по време на Американската
война за независимост.
Невидими мастила използват в писмата
си и руските революционери, когато пишели от
затвора.
През 20-те години на XIX в. сръбският княз
Милош Обренович е използвал сок от лимон за
тайна кореспонденция.
Българските революционни дейци през
Възраждането използват невидимо мастило, а
написаното се нагрявало, за да стане видимо.
Владимир Ленин, както и много други
затворници, шпиони и агенти, използват за
невидимо мастило мляко. Изписаното скоро се
изпарявало почти без остатък, но при нагряване
придобивало кафяв цвят.
Използвали се и мастила от химически
нестабилни пигменти. Написаното изглеждало
като написано с обикновена писалка, но нестабилния пигмент след известно време се разграждал
и текстът ставал невидим. Визуалният белег – деформираната следа от натиска, се отстранявал
с помощта на специална писалка с мек филцов
връх.
„Скари“ за тайна кореспонденция
Ранен образец на секретен ключ (стего
ключ) са шаблоните с дупки, наречени скари,
които през 1550 г. използвал италианският математик и философ Джироламо Кардано [4]. Налагали се върху чиста хартия и в отворите им се
пишело тайното послание. След премахване на
скарите между изписаните думи се дописвали
други, така че да образуват невинен смислен текст.
Секретното съобщение се четяло единствено през
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процепите на същата скара и затова техниката е
била ефективна във военно време.
Васил Левски превръща скарите [5] в
най-употребявания метод на шифроване по
негово време и дори го усъвършенства. Чрез
тях комуникират комитетите в Турно Мъгуреле,
Букурещ, Гюргево, Русе, Плевен, Търново, Ловеч,
Пазарджик, Стара Загора и Чирпан. Скарите
били с големи предимства, тъй като много
трудно се дешифрирали, защото ключовете били
индивидуални, лесно се изработвали и подменяли
често. За разлика от шифрованите съобщения,
където самият факт, че е шифър, е събуждал
подозрение, дори написаното да попадне в
неподходящи ръце, не можело да се предполага за
тайно съобщение.
Скрито съобщение в яйце
Друг метод на ранна стеганография е
скриването на тайно съобщение вътре в твърдо
сварено яйце [6], разработен през 1558 г. от
италианския учен и изобретател Джамбатиста
Делла Порта. Написаното със специално мастило
прониквало през черупката на яйцето поради порестата ѝ структура, но от външната страна оставало невидимо. За да се прочете съобщението,
трябвало яйцето да се обели.
Скрито съобщение чрез ноти
Промени в шифровите системи налага
през XVII в. Гаспар Счот [7]. В книгата си „Scola Steganographica“ той предлага съпоставяне на
букви с конкретни музикални ноти, като тайната
комуникация се осъществявала чрез нотен лист.
Подобна идея реализира и епископ Джон Уилкинс.
Стеганографски методи по време на
Първата и Втората световна война
За осигуряване на дипломатическа секретност по време на световните войни се въвеждат
нови начини за тайна кореспонденция. Сред тях е
микроточката [4]. Микронадписите са познати и
използвани още през VIII в. пр.н.е. върху амулети,
намерени при разкопките на храма в Ерусалим.
„Истинските“ микроточки са дело на Емануел
Голдбърг през 1925 г. с неговата оригинална оптическа схема за фотографиране.
Широко приложение обаче микроточката
намира от немските агенти през Втората световна
война. Огромни количества данни, включително технически чертежи и снимки, те са
вграждали в обикновен текст с изключително
малък размер (<0,5 мм) предимно над буквата
„i“, като препинателен знак (!) или вместо други
пунктуационни знаци.
Така нареченият „нулев шифър“ (т.е.
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некриптирано съобщение) [8] е друг съвършен
метод за тайна кореспонденция по време на
Втората световна война. Подобно на скарите
тайното послание се криело в думите на „невинен
текст“, например всяка втора буква от всички
думи формират скрито послание.
Навлизането на стеганографията по време на
войната довело до установяването на редица нестандартни забрани. В САЩ заради подозрения
забранили международната кореспонденция, съдържаща инструкции за плетене, игри на шах,
детски рисунки, изрезки от вестници, изпращането
на телеграми с определен вид цветя на определена
дата. В СССР предварително отваряли цялата
международна поща.
Други алтернативни стеганографски методи
Алтернативни нискотехнологични методи
[9] за скриване на информация още са:
• Използването на куха вътрешна въртяща се
стена на лула, която при опасност се завърта
и записаното съобщение попада в горящия
тютюн.
• Тайното съобщение се записвало и върху
външната страна на подредени в условен
предварително уговорен ред карти от колода
и след това се разбърквали.
• Белязани букви от обикновен печатен текст,
чрез пробиване на дупчици с игла, съставяли
тайно съобщение, като за интервали се
означавали дупки между буквите.
• Изкуството на плетене е свързано с предаване
на тайна комуникация чрез посланията на
възлите, всеки от които в зависимост от
дължината си е кодирана буква.
• Използвани са и „Сленгови/жаргонни
шифри“, при които думите имат друго
предварително дефинирано значение.
• Тайно послание се е предавало и с ефекта
на „развалена пишеща“ машина, при което
избрани букви са се печатали по-високо или
по-ниско от реда.
• Вариант също е било вграждането на
морзовата азбука в кардиограма, като
върховете на графиката са отбелязвали точки,
а минимума – тирета.
• Кръстословиците пък се използвали за тайни
записи по вертикалите, а по хоризонталите
се запълвал невинен текст.
Заключение
Всички изброени стеганографски методи са
били добри начини за скриване на тайни съобщения
за своето време, но с навлизането на компютърните

технологии станало много по-лесно скриването на
секретни съобщения и много по-трудно тяхното
разгадаване. Използването на стеганография се
е наложило като популярен метод за защита на
информацията, осигуряващ конфиденциалност
на предаваните данни посредством скриване на
факта за съществуване на самата комуникация
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METHODS OF CLASSICAL STEGANOGRAPHY IN THE FAR AND NEAR PAST
Hristo Terziev
Аbstract: Steganography is the practice of concealing a message within another message or a physical object. It has
been widely used for centuries. Classical steganography summarizes the totality of the vast number of methods,
systems, techniques, and applications used in different historical periods to transmit or store information without
revealing the presence of hidden messages.
Key words: information security, information hiding, steganography
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АКАДЕМИК МИЛКО БОРИСОВ –
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
Чл.-кор. Лозан Спасов,
Институт по физика на твърдото тяло –
Българска академия на науките,
Пенка Лазарова,
секция „Физика“ към СУБ

Фотос 1. Акад. Милко Борисов (1921 – 1998)

Видният български физик академик
Милко Борисов (Фотос 1) беше „...голям учител
на поколения бележити български физици и
строител на българската физика, който живя и ни
остави своята любов и тревога за България“ [1].
Роден е на 18.02.1921 г. в София в семейство на
учители. Баща му, Борис Иванов Мирчев, е роден
в град Прилеп – Македония, през 1880 г., но още
четиригодишен се преселва със семейството си
в България. През 1902 г. завършва специалност
естествена история във Висшето училище в София
и до раждането на сина си работи като гимназиален
учител по естествена история. Междувременно
специализира в Швейцария микология (наука
за гъбите) и получава званието „доктор на
естествените науки“. От 1921 г. до пенсионирането
си работи в Централния земеделски изпитателен
институт, по-късно преименуван в Земеделска
опитна контролна станция, където завежда
фитопаталогичния отдел. Той е един от членовете
основатели и първият председател на Българското
ботаническо дружество.
По този повод акад. Милко Борисов пише:
„Любовта ми към природата и природните
науки се появи у мен под влияние на баща
ми още през ученическите години“ [2, с. 15].
Постепенно от естествената история и химията,
към които проявява интерес още в прогимназията,
интересите му се насочват към физиката. По тази
причина в пети гимназиален клас се прехвърля от
полукласическия отдел в реалния.
Ученикът посещава сбирки по физика,
организирани от Българското физико-математическо дружество, Студентското физико-математическо дружество и Химическото дружество. „Aз
самият се опитвах да изнасям пред съучениците
ми реферати, за което най-много ме поощряваше

учителят ми по естествена история Иван Иванов.
По негово предложение написах и първата си
статия за строежа на атома, която той
помести в издаваното от него списание „Трезва
мисъл“... и още като ученик определих твърдо
избора на физиката като моя бъдеща професия“
[2, с. 15].
Милко Борисов е приет за студент едновременно по естествена история, химия и физика.
През есента на 1939 г. записва специалност
физика в Софийския университет. Голяма роля в
бъдещото му изграждане и оформяне като физик
експериментатор изиграва участието му още на
студентската скамейка – след завършването на
втората учебна година, като кръжочник в научноизследователската работа на Георги Наджаков и
Саздо Иванов.
През юни 1943 г. завършва семестриално
следването си и през средата на октомври влиза
в казармата за редовна военна служба. Завършва
Школата за запасни офицери и едновременно с
това взема и последните три изпита по теоретична
физика, астрономия и техническа физика. Така
заедно с военната си служба през 1945 г. Mилко
Борисов завършва окончателно и висшето си
образование с успех отличен 4,77 (при петобална
система). Веднага след освобождаването му
от казармата по покана на Георги Наджаков
е назначен за асистент в Катедрата по опитна
физика на Физико-математическия факултет на
Софийския университет, където му е възложено
да води лабораторните упражнения за студентите
физици и упражнения по физически задачи за студентите по физика и математика.
По предложение отново на Георги Наджаков
от 1 февруари 1948 г. Милко Борисов преминава на
работа към новосъздадения Физически институт
(ФИ) при БАН, където работи като асистент,
а след това и като младши научен сътрудник.
Пo това време изпълнява и длъжността научен
секретар на института и е натоварен с много
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организационни задачи по преустройството на
таванските помещения на сградата на БАН на
пл. „Народно събрание“, където първоначално
се е помещавал ФИ – набавянето на машини и
апаратура за нуждите на института и поставяне
началото на експериментална работа [2, 3].
Независимо от това през цялото време М.
Борисов продължава да води учебните си занятия
в Софийския университет и все по-често замества
Георги Наджаков в четенето на лекции по физика.
Разширява се и неговата обществена и научнопопуляризаторска дейност в областта на атомната
енергия и нейното използване.
Милко Борисов специализира в Берлин
(1954 – 1955) в областта на израстване на монокристали от кадмиев сулфид и ФИАН –
Москва (1956 – 1957) в областта на ядрените
изследвания в Лабораторията на Векслер. По
време на специализацията си в Москва е избран
за доцент към Катедрата по опитна физика при
Физико-математическия факултет на Софийския
университет, а след това и за старши научен
сътрудник към Физическия институт с атомна
научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) към
БАН, на който от 1.09.1959 г. до 15.08.1961 г. е
зам.-директор (Фотос 2).
Същевременно продължава работата си

като преподавател и започва да четe курса по
физика на твърдото тяло. Тези години са найусилното време на строителството на Атомния
научно-експериментален реактор в БАН, за което
М. Борисов заедно с другия заместник-директор
на ФИ с АНЕБ – Симеон Русков – полагат много
време и сили.
Следващият голям период от живота и
дейността на Милко Борисов обхваща времето
от 1962 г. до 1972 г., когато вниманието му е
насочено най-вече към Софийския университет.
През цялото това време той е бил на отговорна
ръководна работа:
- декан на Физико-математическия факултет
(1961 – 1964);
- декан на Физическия
факултет след
отделянето му през 1963 г. и като самостоятелно
звено (1966 – 1968);
- заместник-ректор на СУ в продължение на
6 години (1964 – 1966 и 1968 – 1972).
Като зам.-ректор отговаря за развитието на
останалите факултети (особено природните), а в
края на 60-те години на миналия век е създател и
ръководител на НИС на Софийския университет
[5]. През същия период е и член на Комисията по
физика, химия и математика при ВАК.
„При преминаването ми в края на 1961 г.

Фотос 2. Разширено заседание на Научния съвет на ФИ при БАН. Седнали около масата от лявата страна:
акад. Г. Наджаков (председател), акад. Е. Джаков, проф. Р. Андрейчин, П. Камаджиев, проф. Р. Зайков,
проф. П. Симова. От дясната страна: проф. П. Марков, проф. С. Иванов, проф. Е. Карамихайлова, проф. М.
Борисов. (12.01.1963 г.)
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на работа само във факултета – пише М.
Борисов – неговото кадрово състояние бе твърде
тежко. Броят на преподавателите по физика за
периода 1944 до 1950 г. бе пораснал от 15 на 30.
Следващото десетилетие обаче той не само не бе
пораснал, но бе и намалял. Причините за това бяха
бързото развитие на ФИ с АНЕБ при БАН, лошите
материални условия, при които се намираше
факултетът, както и неправилното схващане
по онова време, че научната работа не трябва
да се развива във висшите учебни заведения, а
само в институти на БАН и различни ведомства.
Затова главната ми задача като декан и зам.ректор през този период бе да съдействувам
за подобряване условията на работа във
факултета, развитието на материалната база,
развитието му в кадрово отношение, развитието
на научноизследователската дейност във
факултета и заедно с това издигане на нивото
на неговата учебно-възпитателна дейност“ [2, с.
22].
Особено тежко е кадровото състояние
на една от основните катедри на факултета –
Катедрата по опитна физика, където броят на
щатните преподаватели в нея през 1960 г. е намалял
на двама души, а приемът на нови студенти се
увеличава ежегодно.
През тези години М. Борисов влага цялата
си енергия за създаване на адекватни условия
за обезпечаване и издигане на обучението по
физика в съответствие с изисванията на времето.
Значително се развива и научноизследователската
дейност във факултета и в това отношение в
края на периода той се изравнява с ФИ с АНЕБ
при БАН във всички основни направления на
физиката: ядрена физика, физика на кодензираното
състояние и полупроводниците, физическата
електроника, оптиката и спектроскопията. Това
дава възможност научноизследователската работа
във факултета да се свързва с тази във ФИ с АНЕБ
при БАН, а също така да се ползват по-широко
възможностите на ФИ с АНЕБ за учебна работа
със студентите.
Друг въпрос, за който отделя значително
време и енергия през този период, е подобряване
на обучението по физика в средните училища.
Той пише статии по проблемите на обучението,
участва в изготвянето на учебни програми и
планове, съвместно със свои сътрудници написва
нови учебници по физика за горните класове на
средните училища, изнася беседи и лекции пред
учители по физика на съвещания и коференции.
През 1963 г. М. Борисов е избран за профе-

сор и ръководител на Катедрата по опитна физика,
която през 1972 г. е преименувана в Катедра по
физика на твърдото тяло. Като неин ръководител
предоставя образци за учебни програми и уреди за
учебните лаборатории на открития през есента на
1964 г. факултет в Шумен – филиал на Софийския
университет, на базата на който през 1971 г. се
открива Висш педагогически институт (от 1995 г.
ШУ „Епископ Константин Преславски“). По
предложение на М. Борисов, един от първите
преподаватели по съвместителство във филиала е
доц. Васил Василев от катедра „Опитна физика“.
По инициатива на М. Борисов още през
далечната 1963 г. е създаден Координационен
съвет по физика, който координира научните
изследвания и подготовката на кадри в катедрите
във Физическия факултет на СУ с физическите
институти на БАН. Отново по негова инициатива
през 1972 г. е подписана от тогавашния министър на
народната просвета Начо Папазов и председателя
на БАН акад. Любомир Кръстанов съвместна
заповед за сътрудничество и координация на
дейността на университетските структури и
институтите на БАН. Тя съдържа всички принципи
на така наречената по-късно функционална
интеграция между БАН и СУ. Милко Борисов е
избран за директор на Единния център по физика
(ЕЦ) при БАН и остава първият и единствен
директор от създаването до закриването му
през 1988 г. [2].
През 1973 г. Физическият институт с Атомна
научно-експериментална база се разделя на два
института: Институт за ядрени изследвания
и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) и Институт по
физика на твърдото тяло (ИФТТ), на който той
също е избран за директор [3], какъвто остава до
пенсионирането си през 1991 г .
С това започва следващият период в живота
и дейността на Милко Борисов в Българската
академия на науките.
По покана на М. Борисов през септември
1977 г. у нас пристига официална делегация на
Отделението за обща физика и астрономия на АН
на СССР, водена от акад. Александър М. Прохоров
– нобелов лауреат (Фотос 3). Делегацията посещава
всички интегрирани звена в ЕЦ по физика от
СУ и БАН. Освен това членове от делегацията
посещават и Института по микроелектроника
и Завода за електронни преобразователни
елементи (ЗЕПЕ), София, към Министерството на
електрониката и електротехниката на НРБ. След
като се запознава със състоянието на физиката
на твърдото тяло и електрониката, включително
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квантовата електроника и лазерната техника в
България, в дискусия с българските специалисти
са уточнени основни неядрени направления,
в които е желателно да бъдат съсредоточени
фундаменталните и приложни изследвания у нас.
Едно от тях е направлението акустоелектроника
и акустооптика, вкл. акустоелектронни явления
при повърхнинни акустични вълни.

Фотос 3. Изпращане на официалната делегация,
водена от акад А. М. Прохоров (най-високият в
средата) на летище София. Трети отляво надясно:
акад. Г. Наджаков. Трети отдясно наляво: М.
Борисов, 1977 г.

Важна роля за насочване на изследванията на
М. Борисов в областта на акустоелектрониката и
акустооптиката изиграва и връзката му със Завода
за електронни преобразователни елементи в София.
Основите на това сътрудничество се полагат още
през 1973 г., когато съвместно се организират
курсове за следдипломна квалификация и научни
семинари. През 1978 г. в ИФТТ при БАН той
създава и направление за научноизследователска
и приложна дейност – „Акустоелектроника и
акустооптика“. Тогава започва и организирането
на Семинар по акустоелектроника и акустооптика,
който Милко Борисов води в продължение на 20
години.
Под негово ръководство е подготвена и
съгласувана „Програма за научно сътрудничество и
взаимопомощ в областта на акустоелектрониката“
между Института по физика на твърдото тяло
при БАН, Физическия факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“ и Завода за електронни
преобразователни елементи, София.
В изпълнение на програмата проф. М.
Борисов:
• Въвежда редовен курс за студенти по
физика: „Увод във физиката на твърдото тяло“ с
цел подготовка на специалисти за нуждите на
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ЗЕПЕ.
• Насочва асистенти и аспиранти към научни
и приложни изследвания в областта на кварца и
кварцовите прибори.
• Подготвя дипломанти в областта на
кварцовите прибори с участието на специалисти
от ЗЕПЕ.
• Организира общи семинари и технически
конференции по проблеми, свързани с развитието
на кварцовите прибори в България.
• Развива сътрудничество в областта
на микроакустиката чрез участие на наши
и чуждестранни учени в национални и
международни форуми.
• Поставя началото на Международна
научно-техническа конференция по акустоелектроника, организирана от ИФТТ, Софийския
университет (СУ) и ЗЕПЕ с подкрепата на
Министерство на електрониката. В продължение
на почти две десетилетия тя се провежда в
България и събира специалисти от водещи научни
и промишлени центрове от цял свят [2].
През следващите години новото направление „Акустоелектроника“ в ИФТТ при
БАН постига значителни научни и технологични
резултати, става желан партньор на водещи
научноизследователски центрове от Европа и
света, а посредством Рамковите програми за наука
и технологично развитие европейски финансови
институции стимулират неговата дейност още
преди приемането на България в Европейския
съюз.
През тези години проф. М. Борисов
продължава да ръководи и Катедрата по физика
на твърдото тяло във Физическия факултет на СУ,
която значително укрепва в кадрово отношение. В
нея са избрани трима професори, седем доценти
и трима старши научни сътрудници. Защитени
са 3 докторски и 19 кандидатски дисертации.
През 1980 г. съставът на катедрата достига 44
души, от които 30 преподаватели (3-ма доктори
и 12 кандидати на науките). Отделно на базата на
катедрата и ИФТТ работят 16 души, от които 8
изследователи (3-ма кандидати на науките). Проф.
Борисов продължава да чете общия курс по физика
– първа част (до 1974 г.) и уводния курс по физика
на твърдото тяло (до учебната 1977 – 1978 г.).
Подготвя и започва да чете нов курс по физически
основи на акустоелектрониката и акустооптиката.
Инициатор е за създаването на нова специалност
във Физическия факултет – „Инженерна физика“
[5, 6].
И сякаш всичко споменато дотук не е дос-
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татъчно, през 1980 г. Милко Борисов създава
Международна школа по физика на кондензираното състояние, която в продължение на повече от
четири десетилетия всяка втора година събира
известни учени от четири континента [2, 6].

Фотос 4. Защита на научна степен „кандидат
на физическите науки“ в областта на акустоелектрониката, 19.12.1989 г. Втори отляво надясно
на втория ред: М. Борисов

Фотос 5. Проф. М. Борисов открива Първата научно-техническа конференция „Акустоелектроника“,
Гюлечица, 1983 г.

В продължение на повече от 20 години акад.
М. Борисов отдаде всичките си сили, знания, опит
и енергия за укрепване и развитие на физическите
институти у нас. Едва ли има област от физиката
в България, в която името му да не е съпричастно.
Той има определени заслуги при определяне
на научните направления и организационната
структура на ИФТТ – БАН, която в основни линии
се е запазила и до сега.
Като директор на Единния център по физика
акад. М. Борисов е инициатор и непосредствен
участник в създаването на единствената по рода
си в страната Лаборатория по приложна физика
към БАН в Пловдив, която по-късно прераства в

Институт по приложна физика (ИПФ). Съдейства
за създаването на самостоятелна Централна
лаборатория по слънчева енергия и нови
енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ), Централната
лаборатория по оптичен запис и обработка на
информация (ЦЛОЗОИ) и има лични заслуги за
изграждането на Националната астрофизическа
обсерватория на Рожен. Той е един от двигателите
за създаване на Изчислителния център при
ЕЦФ, от който по-нататък се развива Базата за
автоматизация на научните изследвания, а по-късно
– Централната лаборатория по автоматизация и
научно приборостроене [2, 6].
Още от студентските си години М. Борисов
участва активно в дейността на Българското
физико-математическо дружество, а по-късно
– в организационния живот на Дружеството на
физиците (ДФБ) в България (днешния Съюз на
физиците в България – ДФБ), на което е председател
в периода 1986 – 1989 г. Независимо от научноадминистративната си натовареност, той намира
време и участва активно в живота на дружеството.
Изнася доклади в ежегодните конференции
по обучението по физика, организирани от
ДФБ, множество беседи и лекции в страната по
проблеми на физиката и нейното преподаване.
Председател е на Организационния комитет на
Националните конференции под егидата на ЕЦФ и
ДФБ – „Физика и производство“ в Казанлък (1974
и 1977) и „Физика и електронизация“ в Пловдив
(1985) [5].
По негова инициатива през 1980 г. беше
отбелязана 120-ата годишнина от рождението
и 90-годишнината от началото на дейността
във Висшето училище в София на проф. Порфирий  Бахметьев – първия  професор по физика в България. Българската академия на науките, СУ „Св. Климент Охридски“, Дружеството
на физиците в България и Националният
политехнически музей организираха голямо
честване с научна сесия и изложба, като
благодарение на акад. М. Борисов на ул. „Кракра“
№17, на мястото на къщата, в която е живял със
семейството си проф. Бахметьев, беше поставена
паметна плоча [7]. С това честване се постави
начало на традицията ДФБ (респ. СФБ) да
организира чествания, посветени на дейността на
бележити български физици; събития, свързани с
развитието на физиката; представяния на книги и
др.
Плод на усилията на акад. М. Борисов е и
появата на първото българско научно физическо
списание „Физика“. Като член на редакционната

НАУКА – кн. 2/2021, том XXXI

Издание на Съюза на учените в България

53

ЛИЧНОСТИ

Фотос 6. Първа Международна школа по физика на
кондензираното състояние (ISCMP), Дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“, Варна, 1980 г. Първи
отляво надясно: М. Борисов.

Фотос 7. Научно-техническа конференция с медународно участие „Физика – електронизация“,
Пловдив, 1985 г.

колегия той съдейства за редовното му издаване
от 1974 г. до края на живота си.
Интересът към историята на науката датира
още от студентските му години, но през последните
години от живота му се засили и той отдаде много
време и сили за събиране и изучаване на изворите
на физиката за България – като се започне от
средните векове и продължи да началота на ХХ
в. За съжаление, смъртта попречи да изпълни
начертания от него план.
Многообразна е творческата, изследователската, приложната и преподавателската
дейност на акад. М. Борисов. Основните му
научни изследвания първоначално са в областта
на фотоелектричните явления в широкозонни
полупроводници, а по-късно се насочват в
акустоелектрониката, където със свои сътрудници
създава научна школа по изучаване физиката на
взаимодействие на акустични вълни с електрони
и техните приложения. Научните му приноси
в областта на физиката на твърдото тяло са
получили международно признание. Автор и
съавтор е на над 200 публикации в областта на
физическите науки, 15 изобретения, 66 статии и
книги по история на физиката.
Животът и творческата дейност на акад. М.
Борисов бяха в служба на времето, в което живя и
твори. Затова той пише: „Накрая като самокритика
на своята досегашна (1981) общестена, учебновъзпитателна,
научно-организационна
и
научноизследователска дейност, бих искал
да отбележа, че тя се оказа прекалено много
разпръсната по твърде голям брой различни
направления и дейности. Може би за това освен
самия аз е виновно и времето, в което съм живял“
[2, с. 8].

Израз на признание за неговите заслуги в
цялостната му творческа дейност е удостояването
му със званието „Заслужил деятел на науката“
(1975) и ордена „Народна Република България“
– първа степен (1981), три ордена „Кирил и
Методий“ І ст. (1959, 1963, 1968), избора му за
Почетен член на Дружеството на физиците в
България (1977), за член-кореспондент (1967) и за
академик (1984) на БАН. Днес в т.нар. „Квартал
на физиците“ в София наред с улиците, носещи
имената на Ръдърфорд, Майкъл Фарадей, Алберт
Айнщайн, проф. Емил Джаков, проф. Порфирий
Бахметиев, проф. Елисавета Карамихайлова и
други именити физици, има и улица „Проф. Милко
Борисов“.
Академик Милко Борисов беше отличен
преподавател, учен и организатор на науката.
Беше човек с благ характер и голямо сърце,
скромен, отзивчив и безкрайно честен. Под
негово ръководство израстна плеяда от ученици и
последователи, които помнят и следват неговото
дело. С особена актуалност звучи и днес неговото
послание към следващото поколение: „Развитието
на културата, науката и в частност на физиката,
даже когато поради редица причини то не може
да даде ярки постижения, които да влязат в
световната съкровищица на културата и науката,
има своето огромно значение за общественото,
икономическото и културното развитие на един
народ, за неговото национално самосъзнание и
самочувствие“ [2, c. 110].
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100 ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN MILKO BORISSOV
Lozan Spassov, Penka Lazarova
Abstract: The article presents the life and the scientific, applied, teaching and organizational activity of the famous
Bulgarian physicist prof. Milko Borissov (1921 – 1998), full member of Bulgarian Academy of Sciences (BAS).
Prof. M. Borissov is an author and a co-author on more of 200 scientific publications in the field of solid state physics, acousto-electronics and acousto-optics; 15 inventions; 66 articles and books on the history of physics; many
high school and university textbooks.
In Bugarian Academy of Sciences prof. Borissov was vice-director of the Institute of Physics of BAS (1959 –
1961); creator and first director of the Institute of Solid State Physics of BAS (1973 – 1991); director of the United
Centre of Physics (1977 – 1988); founder of scientific research of the acousto-electronics and acousto-optics in the
Institute; founder and a head of the International School on Condensed Matter Physics (1980 – 1990).
As a professor and a head of the Department of Experimental Physics (1961 – 1963) and of the Department of Solid State Physics (1972 – 1980) of the Faculty of Physics in Sofia University M. Borissov initiated an innovative
lectures and research in new directions in applied physics. He was a dean of the Faculty of Physics and Mathematics
(1961 – 1964) and after its the separation – a dean of the Faculty of Physics (1966 – 1968); vice-rector of the Sofia
University (1964 – 1966, 1968 – 1972).
Acad. M. Borissov was a president of the Bulgarian Physical Society (1986 – 1989) (now Union of the Physicists
in Bulgaria).
Key words: academicion Milko Borissov, solid state physics, acousto-electronics, acousto-optics, Bulgarian Academy of Sciences, Faculty of Physics, applied physics
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ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ –
СТРОИТЕЛ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО У НАС
Д-р Мирослав Лазаров,
секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки“ към СУБ

Георги Павлов Хадживичев е роден на 10 март
1881 г. в Котел. Учи в Педагогическото училище
в Казанльк. През 1905 г. заминава за Италия, кьдето следва ветеринарна медицина в Торино. Тук той
получава настоятелна покана за асистентско място,
но предпочитанията му са да се завьрне в Бьлгария.
Назначен е за околийски ветеринарен лекар в Ески
Джумая (дн. Тьрговище). Участва в Пьрвата световна война като запасен санитарен поручик. Следва
израстване в кариерата – районен ветеринарен инспектор в Айтос, началник на ветеринарното отделение кьм Министерството на земеделието (1923
– 1935). По негова инициатива е приет Закон за санитарно-ветеринарната служба в Бьлгария от 1924 г. и
преврьщането на ветеринарната медицина в обществена. Осем години е постоянен делегат в Международното бюро на епизоотиите в Париж.
Научната кариера на д-р Г. Павлов започва от
1925 г., когато става доцент в Катедрата по ветеринарна полиция и администрация и сьдебна ветеринарна медицина с подвижна клиника, извьнреден
професор (1928), редовен професор и титуляр на сьщата катедра (1931). В периода от 1925 до 1945 г.той
чете лекции по ветеринарна профилактика, сьдебна ветеринарна медицина, ветеринарна полиция и
ветеринарна администрация, история на ветеринарната медицина. От 1937 до 1942 г. проф. Г. Павлов
е непрекьснато декан на Ветеринарномедицинския
факултет и член на Академическия сьвет на Софийския университет.
Известни са 13 научни труда
на проф.
Павлов, между които: „Предпазни мерки против
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причинените от филтруем вирус епизоотий) (1924),
„Международният елемент в борбата против епизоотиите1“ (1928), „Постиженията в обществената
ветеринарна медицина“ (1930), „Поглед вьрху историята на епизоотиите“ (1931), „Нашата тьрговия с
животни и животински продукти и ветеринарните
конвенции“ (1932), „Страници от от ветеринарната
служба в Бьлгария до Сьединението“ (1934), „Граничен трафик и гранична зоопрофилактика“ (1935),
„Застраховка на домашните животни“ (1935), „Покупко-продажба на домашни животни според обичайното ни право“ (1941), „Исторически бележки
вьрху бьлгарската ветеринарна медицина“ (1944).
Автор е на учебници, монографии и рьководства: „Ветеринарната служба у нас и нейната сегашна организация“ (1925), „Сапьт в Бьлгария“ (1926),
„Задачите на зоопрофилактиката в борбата против
туберкулозaта“ (1927), „Пьрвата Балканска ветеринарна конференция“ (1928), „Зоопрофилактични
основи на обществената ветеринарна медицина“
(1948), „Лекции по сьдебна ветеринарна медицина“ (1948), както и на многобройни проблемни
и научнопопулярни статии в специализирани списания. За лекциите на проф. Павлов е оставил спомени д-р Ячо Кабаивански, който пише: „... тук, в
аудиторията, са сьбрани 40 здрави момци, студенти,
хора, излезли от народа, и слушат унесени думите
на професора... и никой от тях не смее да мрьдне, не
смее да диша дори, за да чуе по-добре, за да разбере
по-добре думите на откровението... Така сухата материя на зоопрофилактиката или сьдебната медицина оживяваше и се преврьщаше в най-интересната и
най-лесно усвоима материя вьв Ветеринарномедицинския факултет при Софийския университет“.
Проф. д-р Георги Павлов е един от инициаторите и учредителите на Сьюза на научните работници в Бьлгария (СНРБ) – днешния Съюз на учените в
България. Той е вторият – след акад. Асен Хажиолов, председател на СНРБ. Предлаган е и за ректор
на Софийският университет, но поканата е отклонена поради влошаване на здравето му.
Проф. Павлов умира на 31 юли 1945 г. и е погребан в парка на Висшия ветеринарномедицински
институт (ВВМИ) в София, на който е патрон до неговото преструктуиране. Днес е патрон на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (ЦНИВМИ), който е
кьм Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ).
На 10 март 2021 г. отбелязахме 140 години от
неговото рождение.
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Рубриката  „Трибуна на младите“
се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация „Еврика“

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА
ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ ЗА 2020 Г
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. Наука“
Фондация „Еврика“ връчи през м. февруари
т. г. годишните си награди за постижения в науката, за най-добър млад мениджър, изобретател
и фермер през 2020 г. Преди 31 години – веднага
след основаването на фондацията, е обявен първият конкурс – за млад мениджър, на следващата
година се обявяват конкурсите за млад изобретател и за млад фермер, а за 25-ти пореден път беше
връчена и наградата на млад учен за постижения
в науката. С наградите, които са ежегодни, се цели
стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред
обществеността на най-талантливите и способни
млади хора, които да служат за пример на други
млади хора да вървят по техния път.

Лауреат на съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България „ЗА
ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА“ за 2020 г. е д-р
Ана Колева – за отличната защита на дисертационен труд на тема „Синтез и химични трансформации на кумаринови производни“. Тя е главен
асистент във Факултета по химия и фармация на

Софийския университет, където се занимава със
съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения.
		 Дисертационният труд на Ана Колева е
посветен на актуален за науката проблем. Проведени са сравнителни изследвания върху поведението на кумарини и техните фосфосъдържащи
аналози, както и влиянието на условията на синтеза върху добива и стереохимията на получените
съединения. Тези изследвания са довели до изолиране и охарактеризиране на 11 нови неописани
в литературата вещества. Структурите на новите
съединения са охарактеризирани с помощта на
спектрални и аналитични методи – инфрачервена спектроскопия, ядреномагнитен резонанс,
масспектрометрия, елементен анализ, рентгеноструктурен анализ. Кумарините представляват
интерес както за химици, така и за фармаколози,
защото притежават разнообразни химични и биологични свойства. Голям брой техни представители намират приложение в парфюмерийната и
фармацевтичната промишленост, а също така и
в други отрасли, като лазерните технологии, селското стопанство за производство на препарати за
растителна защита и др. Многобройни кумарини
са разпространени в природата като вторични метаболити в лечебни растения от различни семейства.
Разработената дисертация от Ана Колева я
представя като прецизен и аналитичен изследовател, който на базата на умелото боравене с литературните данни, собствените резултати, познанията в областта на органичната химия и логическите
разсъждения, стига до съществени и значими заключения. Получените резултати дават основание
за по-нататъшно продължаване на изследванията,
с оглед осъществяване на насочен синтез на нови
кумарини с фармакологична активност.
Ана Колева е завършила висше образование
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във Факултета по химия и фармация на СУ „Св.
Климент Охридски“, където след придобиване на
бакалавърска степен в специалността „Химия“
завършва с отличен успех магистърска програма
„Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения“. Две години след зачисляването си през 2013 г. като редовен докторант в научната
специалност „Органична химия е назначена като
асистент в Катедрата по органична химия и фармакогнозия в същата катедра, а от месец септември 2020 г. е главен асистент по органична химия.
Като редовен докторант и след това като асистент,
Ана Колева се включва активно в преподавателската работа на Катедрата по органична химия и
фармакогнозия като ръководител на упражнения и
семинари за различни специалности. Разработва
цикъл упражнения за няколко нови за факултета
курсове: „Козметични продукти и грижи“; „Активни съставки в парфюмерията и козметиката“;
„Органични материали в козметичните продукти“
и води практическите занятия в съответните бакалавърски и магистърски програми. Д-р Колева
е научен ръководител на двама успешно защитили дипломанти от бакалавърска и магистърска
степен. Под нейно ръководство са изработени
и защитени 107 курсови работи в бакалавърска
програма „Химия“ и в магистърските степени
„Фармация“ и „Козметика и битова химия“. По
време на работата си по дисертацията Ана Колева
участва в работните колективи на няколко научноизследователски проекта: два – по Структурните
фондове за „Подпомагане на изследванията във
висшите училища“ в програмата за „Млади учени и постдокторанти“ на МОН; два, финансирани
от УФ „Научни изследвания“; един по програмата
Horizon 2020; един проект на ФНИ. Доказателство
за прецизност, изобретателност, изградено аналитично мислене и способност за самостоятелно
систематично разработване на конкретни научни
резултати на Ана Колева са проведените от нея изследвания, публикувани в две научни съобщения
в международни научни издания с висок импакт
фактор и представени в 21 национални и международни научни форуми, сред които конференции
в Порто, Тбилиси, Прага и Университета Фудан
в Шанхай. Атестат за качеството и актуалността
на изследванията на Ана Колева са забелязаните 9
цитата в международни издания. Тя е съавтор и на
още една обзорна публикация в авторитетно международно издание.
Научният ръководител проф. д-р Росица
Николова и рецензентите на Ана Колева са единодушни и категорични, че със своя дисертационен
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труд тя се е развила и утвърдила като специалист
в областта на органичния синтез, който умело борави със съвременните инструментални методи.
Активното ѝ участие в изследователската работа,
в учебната и административната дейност на катедра „Органична фармакогнозия“, съчетани с творчество и всеотдайност при изпълнението на всички поставени предизвикателства, съпътстващи
работата на активен млад учен, са сериозна предпоставка и голям потенциал за бъдеща самостоятелна научна кариера на много високо ниво.

Лауреат на годишната награда за 2020 г. на
фондация „Еврика „ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ“
е д-р ЕЛЕНА КРЪЧМАРОВА, главен асистент
в Института по молекулярна биология (ИМБ)
„Акад. Румен Цанев“ на БАН, като съавтор на изобретението „Анти-гама мутантен протеин срещу
ендогенния човешки гама интерферон“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България и притежаващо регистрация за
Европейски патент от месец март 2020 г. Двата патента се отнасят до създаване на мутантни аналози на човешкия гама-интерферон (hIFN-g), които
да действат като негови инхибитори при заболявания, чиято етиология е свързана с повишени нива
на hIFN-g. По своята същност тези анти-гама мутантни белтъци представляват неактивни структурни аналози на hIFN-g със запазен афинитет
към рецептора на hIFN-g, поради което се явяват
конкуренти на ендогенния hIFN-γ за свързването
му с рецептора, но са неспособни да активират
предаването на сигнала от рецептора към ядрото
(сигналната трансдукция), т.е. те са биологично
неактивни. Мутантните аналози, защитени с двата
патента, ще се използват за производство на медикамент за лечение на заболявания, свързани с
повишена продукция на ендогенен hIFN-g, като
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редица нелечими автоимунни заболявания, трансплантна атеросклероза, която води до отхвърляне
на трансплантирания орган, и други.
Д-р Елена Кръчмарова е родена през 1986 г.
в София. Завършила е бакалавърска степен в
ХТМУ – София през 2009 г., а на следващата година се дипломира като магистър инженер биотехнолог в същия университет. Започва работа като
специалист – химик в ИМБ на БАН, продължава като асистент, а от 2015 г. до 2018 г. е задочен
докторант по научна специалност „Молекулярна
биология“. През месец юни 2018 г. защитава отлично дисертационен труд на тема „Експресия и
свойства на човешкия интерферон-гама и негови
мутантни аналози“, за което получава съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюзът на
учените в България за постижения в науката. От
месец юли 2018 г. е главен асистент в ИМБ. Голям
принос за израстването на Елена Кръчмарова като
учен с обещаващ научен потенциал имат научните
ѝ ръководители акад. Иван Иванов и доц. Геновева
Начева, както и специализациите във водещи научни центрове като Института по структурна биология в Гренобъл, Франция, и компанията „Протерос Биоструктури“ в Мартинсрийд, Германия.
По време на разработването на дисертационния
си труд д-р Кръчмарова израства като задълбочен
изследовател с отлична теоретична и практическа
подготовка и възможности за решаване на сложни
експериментални задачи. Публикувала е 10 статии
в реферирани научни списания с общ IF 17.443,
които вече са цитирани 18 пъти. Нейният h-индекс
според Google Scholar е 3. Научните ѝ резултати
са представени на 26 национални и международни научни форума, в повечето от които тя е водещ
автор. Участвала е в разработването на 7 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“
и в 5 проекта, финансирани от други източници.
Фокусът на нейните изследвания е върху потенциалното терапевтично приложение на човешкия
интерферон-гама и неговите склонни към агрегация мутанти, експресирани в еукариотни и прокариотни експресионни системи. Носител е на много награди, като: Награда за най-добър постер на
научната конференция „Екологични продукти за
здравето“ – 2020 г.; Диплом от конкурса за високи
научни постижения на СУБ за 2018 г. в направление „Научни постижения в защитени докторски
дисертации от учени до 35-годишна възраст“;
Първа награда за най-добър постер на Международната юбилейна конференция на ИМБ „Акад.
Румен Цанев“ – 2015 г.; Първа награда за най-добър постер на Първата национална конференция

по биотехнология „30 години биотехнология в
България“ – 2014 г.
Елена Кръчмарова е силно мотивиран млад
изследовател с широки теоретични и експериментални познания. Тя бързо усвоява новостите
и притежава отлични лабораторни и технически
умения. Показва независимо мислене и способност за решаване на проблеми, както и все по-рядко срещаното днес научно любопитство. Д-р
Кръчмарова има високи компютърни и комуникативни умения и се е доказала с висок професионализъм при разработването и управлението на
инфраструктурни и научни проекти.
Наградата на фондация „Еврика“ за 2020 г.
в категорията „ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР“ е присъдена на МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ, за
развитие на глобален бизнес с ясен фокус; изключителен ръст в растежа на бизнеса; умело съчетаване и развитие на специализирани
(софтуер) и управленски компетентности. Мирослав Недялков е завършил компютърни науки
в СУ „Св. Климент Охридски“, основател през
2015 г. заедно с Мирослав Недялков на софтуерната компания OfficeRnD за управление на гъвкави
работни пространства, която е един от световните лидери в категорията. Към настоящия момент
Мирослав Мирославов е изпълнителен директор
на компанията, в която е и основател. В нея работят над 70 човека в 3 офиса в София, Лондон и
Атланта. Имат над 700 клиенти в цял свят, които
използват ежедневно софтуера на компанията. Успели са да привлекат инвестиции от международни фондове за над 4 млн. долара. Приходите им за
2020 г. надминават 4,8 млн. лева. Компанията се
ангажира да предоставя качествени услуги, да постига оперативни постижения и да поддържа информацията за своите клиенти сигурна. Сертифицирана е по ISO 27001 и GDPR. Близо половината
от клиентите са в САЩ, както и в Европа и Азия.
За последната година екипът на компанията се разраства от 40 на 70 човека и са увеличени
приходите ѝ с над 70%. OfficeRnD се е утвърдил
като лидер на световния пазар в съответната ниша
въпреки пандемията и даже да се възползва от нея
като ускорител на тенденцията към по-гъвкав начин на работа. Вложенията на някои от най-големите инвеститори в световен план и дългосрочните отношения с множество клиенти и партньори
също са признак за ангажираността и доверието
към OfficeRnD и визията, която създава Мирослав
Мирославов. Само през 2020 г. компанията успява
да добави над 200 клиенти в цял свят, а плановете
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за 2021 г. включват отваряне на офис в Австралия,
разрастване на екипа до 130 човека и привличане
на много сериозен капитал от международни инвеститори.
Партньорите и контрагентите на Мирослав
Мирославов са категорични, че той е рядка комбинация от проницателен бизнесмен, надарен инженер и обаятелен лидер. Най-впечатляваща е неговата трансформация от софтуерен инженер към
способен и ефективен мениджър на компания с
над 70 човека персонал на три континента. Това за
всеки е огромно предизвикателство и се постига
само с ясен фокус и целенасочена работа
Специализираното жури присъди наградата
„Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2020 г.
на Мирослав Мирославов за: развитие на глобален бизнес с ясен фокус; изключителен ръст в
растежа на бизнеса; умело съчетаване и развитие на специализирани (софтуер) и управленски компетентности.
Носител на наградата на фондация „Еврика
за 2020 г. „ЗА МЛАД ФЕРМЕР“ е ВИКТОР ГИЧЕВ, завършил висше образование по икономика
с магистърска степен. Фермер е от три години и
има завършен специализиран курс от 150 часа в
сектор „Животновъдство“. Заедно със своя брат,
който е ветеринарен лекар и осеменител, преди
три години реализират едно българско ноу-хау
за млечна ферма. Първите животни влизат в нея
през месец октомври 2017 г. Отглеждат чистопороден Симентал, внос от Австрия. Към настощия
момент във фермата на Виктор Гичев има 161
женски животни от породата Симентал и два бика
Симентал. Кравите са избирани по родословие.
Стадото е под селекционен контрол от началото на
2018 г. Осеменяването е изкуствено с високопродуктивни бици от Австрия, Германия и Франция.
Виктор Гичев успява да реализира един успешен
земеделски проект, който в пълна степен отговаря
на приетите екологични и технологични норми за
отглеждане на крави и качеството на произведеното мляко. От новата стопанска година фермата на
Виктор Гичев обработва 450 дка арендована земя,
като основната идея е да си произвеждат сами грубите фуражи. Към настоящия момент са засели 80
дка с пшеница, 70 дка с третикале, 50 дка с ръж,
100 дка с люцерна, а напролет ще бъдат засети 60
дка с фуражен грах и овес и 150 дка с тревна смеска.
Доилната зала във фермата е автоматизирана, включително за почистване и дезинфекция.
Вакуум система отвежда млякото директно в ох-
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ладителен млечен танк за съхранение. Средната
млечност на стадото надвишава 8200 литра, като
средния дневен млеконадой варира между 26 –
28 л. Общата продукция, реализирана през 2020
г., е в размер на 400 хил. лв. Млякото продават на
мандра в района на гр. Карлово, която търси качествена продукция, на цена малко над средната
за България.
Виктор Гичев е убеден, че европрограмите
дават едно много добро начало и са в основата на
реализацията на стойностни и високоефективни
проекти. Ръководеното от него стопанство се отличава с бърз и устойчив темп на развитие. При
производството се прилагат съвременни животновъдни практики и иновативни методи. Продукцията намира бърза и стойностна реализация.
Използвайки упоритост, съчетана с креативност и трудолюбие, Виктор Гичев постоянно се
усъвършенства и успешно развива своята дейност
в едни много тежки и зависими от много фактори
отрасли, каквито са животновъдството и млекопроизводството.
За изминалите 31 години от създаването си
фондация „Еврика“ е предоставила стипендии или
добавки към стипендии на 2787 студенти и ученици; помогнала е на 1562 млади хора да участват
в международни научни форуми и да специализират в престижни научни центрове и компании;
организирала и провела е 786 изяви – конкурси,
състезания, конференции и школи за деца, ученици, студенти, млади учени и специалисти; оказвала е финансова помощ на младите учени в техните
научни изследвания и има принос за осъществяване на стопански инициативи на млади хора.
Широкият спектър на дейностите: отпускане на
безвъзмездна финансова помощ, вкл. за стипендии, подкрепа на млади новатори и предприемачи,
консултиране, информационни услуги, издателска
дейност, подпомагане на научно-технически изяви, реализиране на проекти в партньорство с други български и чуждестранни организации и др.,
фондацията е запазила и през изминалата 2020 г.
На основата на добри партньорски взаимодействия, основаващи се на дългосрочни договори за
сътрудничество с редица организации, университети и училища, са организирани съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.
Сред тях са БАН, Техническият университет – София, ВТУ „Тодор Каблешков“, ФНТС, Съюзът на
учените, Съюзите на математиците и на физиците
в България, Националният дворец на децата, Националният политехнически музей и др.
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ЖИВОТНИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ РЕЛИГИОЗНАТА
ПОЛЕМИКА МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА
Докторант Кристиян Ковачев,
катедра „Културология“, Факултет по изкуствата,
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Религиозната полемика между католици
и православни, засилена особено след ХІ в., не
признава граници и включва в себе си всяко
едно нещо, което може да бъде използвано в
противопоставянето на идеите на „другия“.
Особено място в полемичните съчинения
заема въпросът за храната. Един от основните
проблеми между двете християнски църкви е
този за същността на хляба: дали да бъде квасен
или безквасен. Изясняването на този въпрос е
от изключителна важност за средновековното
богословие, защото е свързано с начина на
приготвяне на Светата Евхаристия. Извън областта
на сакралното дебатите между Изтока и Запада
намират своето отражение в профанния свят, във
всекидневието на обикновените хора.
Църковните канони са безкомпромисни и
забраняват на мирянина да се храни с арменец“,
„павликянин“ или с „какъвто и да е било
друг еретик“. Ако човек съгреши, сядайки на
обща трапеза с горепосочените отстъпници от
Христовата вяра, му се нарежда „да престане и
да идва чист в църквата“ [13, с. 410]. Изхожда се
от мисленето, че щом човек е на тяхната трапеза,
значи той е един от тях. Както казва народната
поговорка, „с каквито се събереш, такъв ставаш“.
Това е причината православните богослови да
причисляват католиците към групата на юдеите.
По този начин се изгражда образът на латините
като „юдеомъдърствуващи“ и „беззаконици“ [2, с.
621 – 622].
Познатото от Стария завет разделение между
„чисти“ и „нечисти“ животни също се превръща
в актуално, но с допълнението, че „нечистите“
животни са част от менюто на опонента.
Старозаветният разказ напомня за заповедта, която
Бог дава на Ной: „Всичко, що се движи и живее,
ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви
всичко; само плът с душата ѝ, сиреч с кръвта ѝ, не
яжте“ (Битие 9: 3-4)1. В изпратеното през 1053 г.
писмо до транийския епископ в Апулия Йоан
охридският архиепископ Лъв остро осъжда някои
1

отклонения на Западната църква от ромейските
православни практики и обичаи, сред които е
и употребата на месо от удушени животни [16,
с. 7]. Изхожда се от думите на Бог към Мойсей,
че „душата на тялото е кръвта“ (Левит 17: 11).
Удушаването на животното означава, че кръвта
остава вътре в него; следователно душата не може
да напусне тялото. По този начин православните
обвиняват латините в престъпване на Божите
заповеди. Нарушаване на повелята на Твореца е
видна и в консумацията на месо от „нечистите
животни“. Изначална точка се открива отново в
заповедите на Бог към Мойсей (Левит 11: 1-47).
Бог заповядва: „От всички животни, които
са във водата, яжте тия, които имат перки и люспи
във водата, в моретата или в реките; тях да ядете“
(Левит 11: 9). Всичко останало е определено като
мръсно. В това число са и жабите. В обвиненията
към латините за неспазване на Божиите наредби
православните автори посочват, че на Запад ядат
жаби [13, с. 410; 16, с. 149]. Тези земноводни са
включени в създадените списъци на нечистите
животни [15, с. 127] – в графата „несъвършени“,
като че ли създадени от дявола [5, с. 194]. Жабите
през Средновековието спадат към групата на
„вредните същества“, за които хората не могат
да повярват, че са създадени от Бога [5, с. 154],
въпреки мнението на Августин Блажени, че всички
същества са Божии създания [8, с. 38-39]. Приема
се дори, че жабите често съпътстват вещиците [5,
с. 173] и са тълкувани като традиционни „знаци“
на разтление и разпад в обществото [5, с. 324].
За охридския архиепископ Теофилакт е „срамно
и отвратително“ да гледа, да общува и да играе
с такива несъвършени индивиди („варварите“),
които той без колебание нарича „жаби“ [9, с. 86].
Бог определя свинята като „нечиста“ и
забранява на хората да консумират свинско месо,
защото „копитата ѝ са раздвоени, и на копитата си
има дълбок разрез, но не преживя“ (Левит 11: 7).
В своето „Послание“ до антиохийския патриарх
Петър ІІІ (1052 – 1056) константинополският му
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събрат Михаил Керуларий обвинява западните
монаси, че ядат свинска мас вместо масло [16,
с. 28]. Антиохийският патриарх обаче е поснизходителен към грешките на латините и в
отговора на Керулариевото писмо му дава за
пример живота на св. Пахомий Велики (ІV в.),
който отглеждал в своя манастир прасета, давал
месото на странниците, а на старите и болни
монаси – шкембетата, копитата, ушите и зурлите.
В същото време антиохийският архиерей съумява
да изведе идентични грешки и при ромеите. Той
пише, че „в нашата Римска държава“ в кръчмите
на пазарищата се продават дебели черва, пълни
със свинска кръв [16, с. 149].
Средновековното общество отнася към
групата на демонизираните и нечистите същества
вълците. Заради неговата опасна природа,
църковните дейци сравняват вълка с еретиците
[5, с. 157], защото са способни да нарушат
Божествения ред на вече съществуващото [5, с.
159]. Това е причината вълците също да намерят
своето място в съставения списък със забранени
животни. Според Псевдо-Зонара на покаяние
подлежат „тези, които ядат вълк, лисица, куче,
котка и таралеж, плъх, белка, веверица и другите
останали, които са нечисти“ [16, с. 153; 13, с. 409].
Едно от Пандеховите пророчества гласи, че русите
„ще завият по вълчи и ще се разпилеят; жестока
смърт ще получат, ще се стопят като восък пред
лицето на огъня“. Според медиевиста Милияна
Каймакамова под „руси“ в конкретния случай
трябва да се разбира латините [10, с. 333 – 334;
11, с. 257; 12, с. 374]. Обвързването на латините с
вълчия вой и конкретно на Рим с вълк/вълчица е
евентуално отражение на познатия мит за Ромул
и Рем. В разглеждания цитат се вижда, че на
латините е премахната най-важната черта, свързана
с цивилизоваността: начинът за комуникация,
езикът – те не говорят, а „вият“ подобно на вълци.
По такъв начин са лишени от своите човешки
характеристики и нападналите св. Константин
Кирил Философ маджари, които „виеха като
вълци“ [18]. Вълците често се възприемат като
образи на хора, които се готвят да покварят
душите на истински вярващите. В „Беседа против
богомилите“ Презвитер Козма сравнява еретиците
с „вълци“, които преследват „агнета“ – останалите
верни в Христа. По-късно отпадналите от вярата
отново са наречени „вълци“ в Бориловия синодик:
„И те като някакви кръвожадни вълци безпощадно
разхищаваха стадото Христово, за което Той проля
пречистата Си кръв“ [4, с. 471]. Отъждествяването
на монасите с агнета, застрашени от вълците, се
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среща и в някои фрагменти от папските регистри
от времето на Инокентий ІІІ. В същото време
латинската книжна традиция, изразена в трудовете
на Псевдо-Брокард, сравнява православните
монаси с „грабливи вълци в овчи кожи, крайни
лицемери“ [14, с. 436]. Вълкът се превръща в
олицетворение на самия дявол [7], заплашващ
верните в Христа. Вълкът, освен всичко друго,
се свързва и с непредвидимостта на действията
си и с нанасянето на вреда на дадена общност.
Интересно е обаче, че авторът на „Повест, полезна
за латините“ решава да отбележи, че латините „се
гнусят само от псета и вълци“ [1, с. 110].
Авторът на „Повест, полезна за латините“
прибавя към списъка с латинските прегрешения и
това, че наред с другите „нечистотии“ „ядат малки
и големи змии“ [1, с. 110; 16, с. 149]. Тук отново
се прави препратка към старозаветните Божи
заповеди: „Всяко животно, що пълзи по земята, е
мръсно за вас; не бива да го ядете“ (Левит 11: 41).
Трябва да се отбележи, че в църковното изкуство
греховете се изобразяват като „змии“ [17, с.
48]. Не е случайно и изграждането на образа на
змиите/змейовете като любовни партньори
на магьосниците и врачките [17, с. 75]. Под
влияние на библейския разказ се разпространява
схващането, че Сатаната се показва на хората
под формата на змей/змия [6, с. 167]. Змията е
онзи образ, който често се използва в негативен
аспект. В такъв контекст латините разглеждат и
православната сръбска династия на Неманичите и
я описват като „змийска фамилия“, а цар Стефан
Душан е възприет като надминал всичките
сръбски владетели по „отровата на нечуваната
си зловредност“ [14, с. 439]. Средновековните
православни автори определят латинските места
като „змиеви“: „Драч е на змиите и е змиево място.
Този град не ще го отмине змийното изпепеляване,
даже и самият мъченик Савър да се моли за него,
ами горко му и пак горко, глад и пак глад“ [10, с. 320;
12, с. 382). Никита Хониат твърди, че „латините са
се прочули сред всички народи като змии…“ [1,
с. 109]. Към „варварските“ ястия (особено тези на
„славяните и фисонитите, наричани и дунавци“)
се прибавят „лисици, диви котки и глигани“ [19,
с. 51]. Интересно е и оплакването на архиепископ
Теофилакт, че е осъден да живее в „пустиня“,
която „е добра да храни змии и скорпиони“ [3, с.
85].
До момента не са правени опити за детайлно
проучване и идентифициране на изворите,
които православните автори използват при
съставянето на списъците с нечистите животни,
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които консумирали латините. „Отговорите“ на
папа Николай до княз Борис осветляват малко
проблема. Светият отец позволява на питащите
го да ядат месото на всички животни. Римският
първосвещеник оборва мнението на „ония,
които твърдят, че в ястията има нещо нечисто“ с
Господните слова: „Не това, що влиза в устата, а
онова, що излиза от устата, осквернява човека“.
Папата се уповава и на думите на апостол Петър:
„Което Бог е очистил, ти не го считай за скверно
и нечисто“, както и на тези на апостол Павел:
„Всичко е чисто за чистите, а за осквернените
и неверните нищо не е чисто“ [20, с. 94].
Археологическите разкопки също разкриват
в средновековното православно пространство
след ХІ в. присъствие на някои от „нечистите“
животни, които ромеите избягвали в своята кухня.
Така в с. Дядово и в с. Крум са открити коруби на
костенурки, при които личи термична обработка.
Предвид избягването на това животно от ромеите
Ангел Николов предполага, че тези хранителни
навици, включващи и консумиране на „нечистите“
животни, идват с разквартируваните в тези места
гарнизони, в състава на които имало и западни
наемници – варяги, нормани, алемани, англичани,
„келти и латини“ [16, с. 156].
Темите за възприемането на подбора
на храната, която се консумира от латините
или православните, и придаването на едните
или другите на животински черти бележи
преминаването на религиозния конфликт между
Изтока и Запада в една нова сфера – тази на
всекидневието. В тази конфронтация се търсят
различията, като се използва всичко, което може
да бъде употребено за разграничаване от другия.
С начина на описване на латините като животни
и с акцентирането върху порочните практики в
тяхната кухня, забранени от самия Бог, ромеите
търсят да покажат отклонението на латините
от истинската вяра във всички проявления: от
сакралните ритуали до профанните неща. По този
начин се извежда важността на истинската вяра в
живота на хората и се показва какво се случва с
индивида, когато той поеме по погрешен път, не
следвайки Божите заповеди. В същото време е
направен опит за сплотяване на общността около
посланията на православната Църква. Това е и
един повик към местните енориаши за запазване
на собствената си религиозна идентичност и за
създаване на чувство за мисия и дълг, около което
да се обединят в стремежа си да се самосъхранят
от „чужденците” и „еретиците“.
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ANIMALS AS PART OF THE RELIGIOUS CONTROVERSY
BETWEEN EAST AND WEST
Kristiyan Kovachev
Abstract: The religious conflict between Catholics and Orthodox, intensified especially after the eleventh century,
recognized no boundaries and included every single thing that can be used to oppose the ideas of the „other“. The
question of food occupied a special place in polemical writings. The debates between East and West were reflected
in the daily lives of ordinary people. The lists of „unclean animals“ consumed by the Latins showed their deviation
from God's commandments.
Key words: Schism, Latins, Byzantine, unclean animals, heresy
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ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ И
ЖИЛИЩНИ НУЖДИ: ПОЛИТИКИ И ФАКТИ
Инж. Ралица Ставрева-Панчева – докторант,
факултет „Горска промишленост“,
Лесотехнически университет – София
Увод
През последните години нарастването
на човечеството на планетата бележи ръст.
За последните 50 години то се е удвоило и
днес надхвърля 7,8 млрд. души. Очаква се до
2050 г. да надвиши 9,7 млрд. души [1]. Тази
тревожна тенденция на растеж на световното
население, придружена с трансформацията, която
поколенията изживяват, налага преразглеждане на
жилищните нужди на обществото.
Предмет на изследване на настоящата статия
са протичащите глобални демографски процеси и
свързаните с тях прогнози. Целта е да се определи
въздействието им върху жилищните нужди на
обществото.
За проучването е възприет метод на
изследване, базиран на анализ на факти, пазарна и
статистическа информация за избрани периоди и
географски райони.
		 Демографски тенденции и прогнози
● Остаряването
на
населението
е
една от най-значимите тенденции на ХХІ в.
По данни на Организацията на обединените
нации (ООН) броят на хората на възраст над 60
години в световен мащаб се очаква да нарастне
от 901 млн. на 1,4 млрд. между 2015 и 2030 г.,
достигайки 2,1 млрд. до 2050 г. В допълнение се
посочва, че един на всеки осем души по света е
на възраст над 60 години. Това до голяма степен
се дължи на демографските промени, свързани
със спад на раждаемостта, устойчив растеж на
продължителността на живота и високи стойности
на коефициента на плодовитост непосредствено
след Втората световна война, което е причина за
увеличения брой хора на възраст между 57 и 75
години – т.нар. „baby boom“1 поколение. Докато
този дисбаланс продължава да съществува,

възрастните хора непрекъснато ще се увеличават
като дял от населението [2]. Застаряването на
населението е глобален феномен, който най-бързо
напредва в развиващите се страни, включително в
тези с голямо младежко население. Демографските
промени в Европейския съюз се изразяват в
трайна тенденция за промяна на възрастовата
структура на населението, водеща до увеличаване
на относителния дял на възрастното население,
което като резултат води до цялостно застаряване
на населението. В този контекст, Европейският
парламент се фокусира върху възможността
за активен и независим живот на възрастното
население и по-специално широкообхватното му
виждане за ролята и значението на „стареене на
място“2, както и необходимостта от насърчаване
на възрастните хора да живеят независимо,
възможно най-дълго в собствените си домове,
подчертавайки значението на адаптирането на
вътрешното им пространство и изграждането на
здравословна среда, която може да им осигури
възможно най-дълго самостоятелен и устойчив
начин на живот [3].
		 ● Размерът на домакинствата постепенно намалява в цял свят. Измененията са вариативни в зависимост от географското им
проявление. Интересен е фактът, че Канада, която е
девета по големина икономика в света и осигурява
високо ниво на живот на гражданите си, отбелязва
драстично намаляване в размера на домакинствата
си от 6,2 лица на 2,5 лица за периода 1851 –
2011 г., сочат данните от последното преброяване
на населението на Канада през 2011 г. От средата
на 40-те години на миналия век промените в
размерите на домакинствата се дължат главно на
„baby boom“ поколението, както и на нарастващото
разпространение на апартаментите в канадския

„Baby boom“ е термин, обозначаващ силно повишената раждаемост след края на Втората световна война в
периода 1946 – 1964 г. „Baby boom“ поколението е известно още като следвоенно поколение.
2
Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията определят израза „стареене на място“
като „способността да живеете в собствения си дом и общност безопасно, независимо и комфортно, независимо от възрастта, дохода или нивото на способност“ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
United States).
1
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жилищен пейзаж [4]. По подобен начин се свива
размера на домакинствата в Р. България. По данни
на Националния статистически институт (НСИ) от
последното преброяване на населението през 2011
г. средният размер на едно домакинство намалява
от 5,6 лица през 1900 г. на 2,4 лица през 2011 г., а
в градовете – от 4,4 на 2,4 лица. По-значително е
това намаление в селата – от 6,0 лица на 2,5 лица за същия период. Наблюдават се количествени
разлики в състава на домакинствата в зависимост
спецификата на географския район, независимо от
това обаче в ход е глобална намаляваща тенденция
в размера на домакинствата.
● Нараства броят на едночленните домакинства в глобален аспект. Това явление се
свързва с две различни поколения. От една страна,
това са хората, родени през 80-те години до края
на 90-те или най-широко приетата дефиниция
1981 – 1996 г., известни като „millennials“3, а от
друга – това са хората от поколението „baby boom“.
Демографските промени, които тези поколения
изживяват: отлагане на създаването на семейство,
отлагане на родителството, увеличаващите
се разводи, продължителността на живот са в
основата за увеличаване на броя на едночленните
домакинства. Важно е да се отбележи, че повишаващото се ниво на благосъстояние води до
по-голяма финансова автономност, а с това и до
забавяне на брака и родителството, което, от своя
страна, е причина все повече млади хора да избират
да живеят сами. Понастоящем около 140 млн.
души ежегодно се присъединяват към световната
средна класа [5]. Освен това се увеличава броят на
възрастните хора (60+), който се очаква да нарастне
с 56% за периода 2015 – 2030 г. в глобален аспект,
посочват данните в раздел „Остаряване“ на ООН.
Често невъзможността на възрастните хора да се
грижат сами за себе си се превръща в отговорност
на техните семейства. Намаляващата плодовитост
и бързата урбанизация обаче бързо променят
традиционните семейни отношения. В резултат на
което все повече възрастни хора се оказват сами, с
желание да бъдат независими колкото е възможно
по-дълго време и да „стареят на място“.
Вариативно е проявлението на едночленните
домакинства в различните части по света. В
Азиатско-Тихоокеанския регион Япония заема
първо място по отношение на домакинствата,

съставени от един човек – над 35%. Други страни
в региона като Сингапур, Хонг Конг, Китай
и Австралия изглеждат бледи в сравнение, но
траекторията е твърдо насочена към по-нататъшно
нарастване на броя на хората, които живеят сами.
В Хонг Конг броят на едночленните домакинства
за последните 10 години се е увеличил два
пъти, с което те съставляват над 18% от всички
домакинства [6]. В Съединените американски щати
(САЩ) се наблюдава увеличение на едночленните
домакинства от 13% през 1960 г. на 28% през 2016 г.
За същия период броят на семейните домакинства
и броят на домакинствата, съставени от 5 лица,
е намалял с 46%. Тази експлозия на едночленни
домакинства е най-очевидна в градове като Сан
Франциско и Сиатъл, съответно над 38% и 40% [7].
Сред европейските страни броят на едночленните
домакинства в Швеция надхвърля 40%, посочва
годишният доклад на Норвежката спестовна банка
от 2015 г., което нарежда страната на водеща
позиция с най-голям брой едночлнни домакинства
в света, следвана от останалите скандинавски
страни. Данните от последното преброяване в
Р. България на НСИ показват по-силно изразено
абсолютно и относително увеличаване на броя на
едночленните домакинства. Техният брой от 662
853 през 2001 г. нараства на 925 385 през 2011 г.,
а относителният им дял от всички домакинства
нараства за същия период с 8,1 процентни пункта
(от 22,7% на 30,8%). Най-голям е относителният
дял на едночленните домакинства в областите
ВеликоТърново – 38,6% и София (столица) –
36,5%, а най-малък е в област Кърджали – 22,4%.
Двучленните домакинства са 853 735 или 28,4% от
всички домакинства в страната. През периода 2001
– 2011 г. тричленните домакинства съставляват
20,2% от всички домакинства в страната, а при
всички домакинства с четири и повече лица се
установява абсолютно и относително намаление.
Между последните две преброявания относителният им дял намалява с 6,7 процентни
пункта4.
● Увеличава се градското население.
По последни данни на ООН то надвишава 4,2
млрд. души (ок. 55%) и се очаква до 2050 г. да
надхвърли 6,6 млрд. души или приблизително
68% от световното население. Това разрастване
на градовете, придружено с протичащите

„Мillennials“ (известно също като поколение Y) е термин, обозначаващ демографска група, за която няма
точен период за начало и край. Демографите и учените обикновено използват за ориентири – началото на
1980-те години като години за раждане и от средата на 1990-те години до началото на 2000-та година за край.
4
Национален статистически институт (НСИ) Р. България – преброяване 2011 г. (Домакинства).
3
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демографски и икономически процеси, е
предпоставка за промяна в жилищната структура
и градската инфраструктура. Коефициентът на
урбанизация варира в световен аспект. В Африка
например той е 43,4%, 50,3% е в Азия, 74,3% в
Европа, 82% в Северна Америка, до 93% в Япония.
Австралия е една от най-силно урбанизираните
страни в света с градско население 89%,
концентрирано в петте метрополни града. В някои
страни от Европейския съюз градските общности
съставляват 98% в Белгия, 92% в Германия, 62% в
Полша [8]. За Р. България данните от последното
преброяване на населението от м. февруари 2011 г.
сочат че 72,5% от населението на страната живее в
градовете. Миграцията към тях е продиктувана от
по-добрите условия за трудова реализация, също
така и от материални мотиви, свързани с по-добро
заплащане на труда, както и от това, че градовете
предлагат повече възможности за образование,
духовно и културно развитие [9].
		 ● Естествена последица от нарастващата
урбанизация е миграцията на населението.
Всяка година над 50 млн. души в света мигрират в
градовете. Само в Китай мигриращото население
надхвърля 286 млн. души към 2017 г. или около
20% от общото население. Очаква се следващите
три години да се увеличава с 1,5 млн. души
ежегодно и да надхвърли 291 млн. души през
2020 г.5. Подобна е ситуацията и в АзиатскоТихоокеанския регион. Според оценките на ООН
делът на хората, живеещи в градските райони в
Азия, се е увеличил от 35% през 1995 г. на 48%
през 2015 г. и се очаква тази цифра да достигне
66% през 2050 г., което означава близо 39 млн.
души в градските райони в Азия всяка година.
На база наличните данни може да се заключи,
че за този непрекъснат и увеличаващ се световен
вътрешен и външен миграционен поток са
отговорни хората, пътуващи по работа, туристи
и студенти. През последните години се отчита
бързо нарастване на броя на международните
студенти. Около 4,6 млн. студенти са учили в
чужбина през 2015 г., което е увеличение със
130% спрямо 1999 г. Прогнозите предвиждат над
8 млн. международни студенти до 2025 г. Техният
брой варира в различните географски райони.
Сред европейските страни Нидерландия показва
най-големия ръст от 25,9%. В Германия за девета
поредна година студентите надхвърлят 3 млн.
[10]. Освен това непрекъснато увеличаващият се
брой туристически нощувки допринася за търсене
5
6

на адекватни жилищни форми. В 1950 г. броят на
туристите в глобален аспект е бил 40 млн., а днес
– 900 милиона [11]. Независимо че последната
година се отбелязва спад поради пандемията от
COVID-19 , траекторията е възходяща. По данни
на Световната туристическа организация на ООН
това е най-лошата криза, с която се е сблъсквал
секторът от 1950 г. Само за първите 3 месеца на
2020 г. COVID-196 e причина за спад с 22% на
международните туристи, като се очаква нивата
да варират между 58% и 78% в зависимост от
наложените ограничения [12].
● Предвид
анализираните
по-горе
демографски тенденции, не е изненада увеличаването и разрастването на мегаполисите.
През 2005 г. е имало 336 града с население
поне 1 млн. души. През 2016 г. те са 512, а до
2030 г. се очаква броя им да нарастне до 662
града, включително 43 града с население над 10
млн. души [13]. Липсата на достъпни жилища
и достатъчно площ за застрояване в градовете
води до присъединяване на крайградски райони и
разширяване на градовете в световен мащаб.
● Това непрекъснато движение на хора
до голяма степен се свързва с постоянно увеличаващия се имиграционен поток към силно
развитите икономически държави. В Сидни
например той е отговорен за 75% от годишния
прираст на градското население. По данни на
ООН страната с най-много имигранти е САЩ
с 48 млн. за 2015 г., следвана от Русия с 11,6
млн, Саудитска Арабия – 10,8 млн, Германия –
10,2 млн. и Великобритания – 8,4 млн. Подобно
и Канада се нарежда сред държавите с найголям годишен приток на имигранти, основно
заради благоприятните икономически условия и
олекотената имиграционна политика. Голяма част
от имигрантите се заселват в силно урбанизираните
ѝ райони [14].
● Успоредно с увеличаване на средната
класа и протичащите имиграционни процеси се
наблюдава нарастване на бедното и бездомното
население. По данни на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) от 2020 г. над 150 млн. души
в цял свят са бездомни. В Африка например от
54 страни 25 са в списъка на ООН за най-слабо
развити държави. Населението на Африка е найбързо нарастващото в света, днес над 1,3 млрд.,
от което 30% е в жилищна криза и не може да

Прогноза към ноември 2005 г. на Китайската национална комисия по здравеопазване и семейно планиране
COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинявано от новооткрит коронавирус.
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си позволи дом. В световен мащаб над 1,6 млрд.
души нямат адекватен такъв. По данни на НСИ7
в България относителният дял на населението в
риск от бедност е 32,5%.
Резултати и обсъждане
В резултат на протичащите демографски
процеси, анализирани в проучването, е видно, че
вследствие съществени икономически фактори
са в ход структурни промени в демографията.
Трансформацията във възрастовия профил и
семейна структура на населението, урбанизацията
и миграцията са предпоставка за промяна в
жилищните нужди на обществото и изискват
тяхното преразглеждане. За да се анализира
и предвиди въздействието на демографските
тенденции и прогнози върху тях, те трябва да се
разглеждат съобразно спецификата на целевия
профил по места. Изведените резултати са
подкрепени с избрани примери.
● В резултат на непрекъснато нарастващия
брой възрастни хора като дял от населението и общото застаряване на популацията
се наблюдава тенденция към изграждане на
устойчиви възможности за активен и независим
живот. Жилища, които са адаптирани спрямо
специфичните нужди на застаряващото население
и допринасят за здравословен начин на живот
и стареене, бързо се превръщат в приоритет в
световен мащаб. Тревожните прогнози, че бързото
застаряване на населението ще има сериозни
последици за разпределението на ресурси,
включително земя и жилища, поставят много
страни пред предизвикателство за планирането на
жилищните нужди на застаряващото население.
Ето защо е важно да бъдат анализирани и разбрани
жилищните предпочитания на възрастните
хора. Съществуват множество проучвания в
цял свят, които се занимават със задълбоченото
им изследване. До голяма степен те се свързват
с възможността за „стареене на място“, т.е.
независим живот в собствен дом, посочват
проучвания в Испания, Холандия, Хонг Конг,
Германия, Швеция и Ирландия. В този смисъл
се акцентира върху възможности за изграждане
на здравословна жизнена среда и адаптиране
на върешното пространство според нуждите на
обитателя и демографската му характеристика. От
друга страна, проучвания по темата показват, че
немалко са възрастните хора, които предпочитат
да заменят дома си или да продължат живота си
в специализирани центрове. Предпочитанието за
7

притежание на дом отстъпва пред това за наемане
на жилище, като се наблюдава силно предпочитание към по-малките жилища. Следователно,
можем да предположим, че индивидуалните
жилищни нужди могат да варират в широки
граници, което означава, че едва ли ще се намери
универсално решение за задоволяването им.
Независимо от различията обаче, за възрастните
хора е от важно значение добрият дизайн на
жилищната среда, който да им осигури независим
живот. Във връзка с това е извършено проучване
сред възрастните хора във Великобритания, което
идентифицира като силно предпочитани следните
характеристики на жилищата и околната среда:
състояние на жилището, енергийна ефективност,
температура и топлинен комфорт, сигурност,
интензивност на естествена и изкуствена
светлина, противоплъзгащи се подови настилки,
приспособления за баня и адаптивен дизайн
за улесняване на стареенето на място, както и
характеристиките на околната среда на жилищата,
включително безопасен квартал, чистота и
естетика на околната среда, достъпност до
здравеопазване, достъпност до местни удобства,
обществен транспорт и зелени площи, заедно с
непосредствена близост до социални мрежи [15].
● В резултат на демографските изменения
в стуктурата и размера на домакинствата и
увеличаване на едночленните домакинства се
наблюдава промяна в ролята на дома, той все повече
се превръща от място за социализация в място за
уединение. Изместват се настоящите културни
норми от желание за закупуване на големи домове
и натрупване на изобилие от притежания към нова
тенденция за по-малки жизнени пространства
и минимализъм. Настоящият жилищен фонд
обaчe трудно може да се справи със скоростта
на тези интензивни процеси. За да се отговори
на съвременните нужди на поколенията, се
предприемат редица мерки за справяне с променящата се демография. Жилищните стратегии, които се прилагат, до голяма степен зависят
от спецификата на географския район. В градове
като Ню Йорк и Сан Франциско например
необходимостта от апартаменти за един човек
или двама души в контекста на непрекъснато
нарастващите едночленни домакинства и недостиг на малки жилища е толкова сериозен,
че се предприемат незабавни правителствени
мерки. Те имат за цел да облекчат регламентите
и ограниченията за плътност и минимални площи

По данни на НСИ – Статистика на доходите и условията на живот за 2019 г.

68

НАУКА – кн. 2/2021, том XXXI

Издание на Съюза на учените в България

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

от 1987 г., според които всички нови апартаменти
трябва да бъдат по-големи от 400 f² (ок. 37 m²). По
този начин по-малките апартаменти или наричани
още микроапартаменти се превръщат в естествен
отговор на въпросите, свързани с високите нива на
разходи и променящата се демография в лицето
на едночленните домакинства и постепенно
намаляващия размер на домакинствата в цял свят.
● В резултат на непрекъснатото нарастване на населението и гъстотата на градското
население, през последните петнадесет години
се наблюдава тенденция за намаляване на
жилищната площ. Тази тенденция е най-значима
за последните 10 години, в които средният размер
на градските апартаменти е намалял с нови 10 m².
Едновременно с това на много места по света са в
ход препочитания за живот в апартамент вместо
в къща. В момента инвеститорите използват
нови бизнес модели, за да се приспособят към
тези пазарни промени. Поради икономическите
и демографските фактори към пазарите на
недвижими имоти има голям интерес в световен
мащаб, а търсенето на малките жилищни площи
непрекъснато расте.
Най-добрият пример за онагледяване на
тенденцията относно новите размери на жилищата е Хонг Конг със своите забележително високи
нива на средна гъстота на населението 7082 д/ км².
Той е класиран за 10-та поредна година за найнедостъпния пазар на жилища в света8.
Недостигът на жилища, с който се сблъсква
населението му, е толкова сериозен, че се появява
т.нар. „живеене в клетка“ – изключително малко
жилищно съоръжение под формата на двуетажни
легла, вградени в конструкция, за да осигурят
лично жилищно пространство. Въпреки че
размерите на жилищата в Хонг Конг обикновено
са по-малки от тези на други места по света –
т.нар. микроапартаменти с площ, по-малка от
40 m², стават изключително разпространени
през последните години. Според статистиката,
съставена от Отдел за рейтинг и оценка към
правителството на Хонг Конг9, изграждането им
се е увеличило значително от началото на 2010 г.
Процентният дял на малките жилища с продаваема площ под 40 m² е нарастнал от 14,9% през
2012 г. до 27,0% през 2016 г. За следващите няколко

години отделът прогнозира разработването
на още 13 500 нови единици с площ под 40 m²,
което представлява 29,8% и 43,4% от годишните
завършени жилища съответно за 2017 г. и 2018 г.
Освен това се наблюдава увеличение на броя на
апартаментите с продаваема площ под 20 m²,
които са получили прякор „Nano flats“10. Тези
апартаменти са обект на сериозни критики по
отношение на малките си размери и лош дизайн,
но за момента няма правителствена забрана за
реализацията и продажбата им. Приблизително
60% от всички завършени микроапартаменти
от 2012 г. до 2016 г. са разположени в градската
зона. Процентният дял на малките апартаменти за
отдаване под наем се е увеличил до ок. 95% през
2012 г., а до 2015 г. 100% от всички завършени
обществени жилищни единици са били под 40 m²
[16]. В Токио например компактни жилища,
обичайно по-малки от 45 m², представляват повече
от три четвърти от обявите за наем в града.
Подобна е ситуацията в Австралия. Повлияна от демографските промени, ведно с
някои икономически фактори и географски
особености, градската политика се фокусира
върху разрастването на предградията и тяхната
свързаност с отрицателните екологични, здравни
и социални въздействия на големите градове. В
отговор на проблемите, породени от нарастването
на градското население, градоустройствата се
концентрират върху изграждането на жилища
с по-голяма гъстота за по-компактни градове.
По същество това означава осигуряване на нови
жилищни площи чрез изграждане на сгради с поголяма плътност в рамките на съществуващата
градска среда, а не ново застрояване. Целта им
е да предоставят възможност за стимулиране
на реконструкция на специфични обекти и
места, които са подходящи за трансформация в
множество жилищни единици, като по този начин
ще се увеличи предлагането и избора на жилища
и ще се насърчи социалното и икономическото
развитие, като се позволи развитието на места,
близки до транспорта, възможности за заетост и
други социални услуги. Този вид градска политика,
провокирана от демографските промени, е силно
изразена в петте метрополни града. В момента
австралийските жилища са най-големите в

По данни от доклад на консултантската компания за градоустройствено планиране „Demographia
International Housing Affordability“ за 2019 г.
9
Отдел за рейтинг и оценки към правителството на Хонг Конг (специален административен район) – „Rating and Valuation Deparment“ (RVD) Hong Kong.
10
Терминът „Nano flats“ (наноапартаменти – от англ. език) никога не е бил официално дефиниран, но обикновено се разбира като апартамент с продаваема площ по-малка от 20 m².
8
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света, средно 208 m², въпреки това се наблюдава
драматично нарастване на броя на еднофамилни
жилища, които понастоящем съставляват почти
една четвърт от всички домакинства. Във връзка
с това и стремежа към здравословния начин на
живот обаче, австралийското правителство приема
норма за минимален размер на малкия апартамент
– 35 m². Важно е да се отбележи, че Австралия се
нарежда на високо ниво в степента на човешко
развитие, качество на живот, здравеопазване,
продължителност на живот и образование.
● В резултат на непрекъснато растяща
миграция и спецификата на вече определените
в изследването миграционни групи, се наблюдава
тенденция за адаптиране и ново изграждане на
жилища за временно пребиваване. Независимо
че съществуват различия в зависимост от географското им проявление, най-често това са
жилища с малки площи, напълно оборудвани и
разположени на централни места.
В Европа например социално-демографските промени и гъвкавостта на работния свят се
проявяват като бързо развиваща се тенденция
в нововъзникващия сектор на микрожилища.
Европейските пазари са далеч от едностранно
дефиниране на микрожилището като понятие, но
това, което ги обединява, е голямото разнообразие
на т.нар. временно настаняване. Дефинирани са
три основни сегмента във връзка с временното
настаняване, обособени във временни жилища,
които от своя страна, са студентски, бизнес и
обслужващи апартаменти, всеки от които обхваща
различна демографска група. Всички те са концептуално сравними и могат да бъдат обединени под
едно общо определение – микрожилища с площ
под 40 m², напълно оборудвани с включени услуги
в полза на ползвателя. Важно е да се отбележи,
че от икономическа гледна точка глобалната
инвестиция в студентските жилища достига 16,4
млрд. щатски долара за 2016 г., като се изчислява,
че годишните инвестиции в сектора са се увеличи
с 245% във Франция и около 380% в Германия.
Вероятна причина за това са различни стратегии
за интернационализация на висшето образование, което несъмнено води до непрекъснато
нарастване на броя на студентите в някои от найразвитите държави в света. Във връзка с това само
в Германия през следващите няколко години се
очаква да бъдат построени нови 10 000 малки
жилища, основно в Берлин, Франкфурт и Мюнхен
[17].
● Нарастването на бедното и бездомното
население се свързва с различни причини като
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недостиг на достъпни жилища, спекулации с
инвестиции в жилища, непланирана и бърза
урбанизация, безработица, промяна в семейните
структури и други икономически и демографски
процеси, които варират в зависимост от географското им проявление. С разрастването на
градовете расте и броя на бедни и бездомни хора,
които някога са били разпределени в периферията
на градовете, а сега са в централните им ядра.
Получаването на точна картина на бездомността в
световен мащаб е предизвикателство, най-напред
защото има множество вариации в дефинициятa.
Бездомността може да варира от липсата на
подходящи жилищни помещения до липсата
на постоянно местожителство, което осигурява
корени, сигурност, идентичност и емоционално
благополучие. ООН посочва, че определенията,
методологиите и стратегиите се различават в
различните страни, тъй като бездомността по
същество е културно дефинирана въз основа на
понятия като подходящо жилище, минимален
стандарт за жилищно настаняване в общността
или сигурност на владението. Съществуват
множество международни споразумения, декларации и цели за развитие, подчертаващи
основното човешко право на адекватно, безопасно
и достъпно жилище.
Заключение
В това изследване бяха анализирани
протичащи глобални демографски процеси и
свързаните с тях прогнози. Целта на проучването
беше да се определи въздействието им върху
жилищните нужди на обществото. В резултат
на това се откроиха някои по-съществени демографски тенденции, които оказват съществено
влияние върху промяната в начина на живот.
Сред тях са: бързото нарастване на населението и
очакваемото увеличение на гъстотата на градското
население, изменения в структурата и размера
и увеличаване на едночленните домакинства,
застаряване на населението, растящата миграция и
имиграция, увеличаване на бедното и бездомното
население. За анализа им беше възприет метод на
изследване, базиран на анализ на факти, пазарна
и статистическа информация за избрани периоди
и географски райони. От изложените факти е
видно, че жилищната концепция придобива нови
измерения, повлияна от съвремените изисквания и
нужди на обществото. Структурните демографски
промени на населението и културните промени,
които поколенията изживяват, изискват нови
подходи към изграждане на жилищната среда. От
една страна, се акцентира върху възможностите
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за изграждане на здравословна жизнена среда и
адаптиране на вътрешното пространство според
нуждите на обитателя и демографската му
характеристика. От друга страна, се алармира
за недостига на адекватни жилищни форми във
връзка с все по-нарастващия брой едночленни
домакинства, мигриращо, бедно и бездомно
население. В допълнение на всичко това и някои
икономически и географски предпоставки мо-же
да се заключи, че жилищните нужди са вариативни,
но тенденцията е насочена към минимализъм,
чрез по-просто живеене и бъдеща устойчивост.
Ролята на дома се редефинира, той все повече
се превръща в място за уединение вместо място
за социализация, а размерите му се свиват. С
предвиждаваното нарастване на населението
в световен мащаб се очаква да продължат да
намаляват. Независимо че не може да се отговори еднозначно на нуждите на променящия
се свят, се препоръчва прилагане на комплексен
подход. Необходимо е осъзнаването и разбирането
от политици, правителства, администрация,
инвеститори и проектанти за облекчаване на
регламентите и ограниченията, за да се следва
променящата се демография и жилищни нужди
и да не се нарушава основното човешко право на
адекватно, безопасно и достъпно жилище ведно с
осигуряване на здравословна жизнена среда.
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DEMOGRAPHIC TRENDS AND HOUSING NEEDS: POLICIES AND FACTS
Ralitsa Stavreva-Pancheva
Absrtact: The study reviews the ongoing demographic processes and related forecasts. The aim is to determine their
impact on the housing needs of society. Some significant demographic trends in this regards are destinguished:
population aging, gradually declining household size worldwide, increasing the number of single-member
households, increasing urban population, increasing migration, increasing the number and size of megacities,
increasing immigration flow and the poor and homeless population. Significant results are presented for each of them.
The focus is on the needs of a changing world in relation to creating an adequate and healthy living environment.
Based on the analyzed statistical and market data, it can be concluded that the application of a comprehensive
approach by politicians, governments, administration, investors and designers to relieve regulations and restrictions
is necessary to follow the changing demographics and housing needs in order not to violate the basic human right
to adequate, safe and affordable housing securing of a healthy and sustainable living environment.
Key words: demography, housing needs, micro-apartment, adequate and healthy environment, aging on place.

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
На 29 и 30 септември 2021 г. ще се проведе on line „Международен семинар по екология“
под наслов „Съвременни тенденции в екологията“.
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Биоразнообразие. Консервационна биология.
Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация.
Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология.
Екологично земеделие. Екологично образование.

Семинарът традиционно се организира от секция „Биология“ към Съюза на учените в България и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките. През годините
семинарът предоставя възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят техните
научни резултати, да обменят информация и познания.
Допълнителна информация, Първо информационно съобщение и Регистрационна форма може да се намери на websites
https://seminarofecology.wixsite.com/2021 и http://www.iber.bas.bg/?q=en
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IN MEMORIAM

Академик Тодор Николов
(26.02.1931, Варана, Плевенско – 26.03.2021, София)
Българската научна общност претърпя тежка загуба. На 26 март 2021 г., само един месец след като
навърши 90 години, ни напусна бележитият български геолог академик Тодор Георгиев Николов.
Академик Тодор Николов беше едно забележително съчетание на талант, трудолюбие,
самодисциплина и самоорганизираност, заедно с умения за комуникация, литературни дарби, любов
към семейството и България и чувство за дълг. Заедно с това, както обичаше да повтаря, и късмет,
защото без късмет в живота нищо не се постига. Така че той има щастието да се роди в сплотено и
трудолюбиво българско семейство, да има великолепни учители и да намери своя професионален и
научен път, който той скромно описа като „щрихи по житейската пътека“. По тази пътека, превърнала
се в широк, макар и не лесен път, той премина през несгоди и житейски изпитания, без да губи посоката
и ясните цели. Целеустремено и методично преодоляваше препятствията, без да губи реалния поглед
върху действителността. И в последните дни на живота си имаше пълното право да възкликне като
Фауст „О, миг, поспри! Ти си тъй прекрасен!“.
Професионалният и научен път на Тодор Николов започва след завършване на гимназията,
с приемането му в Софийския университет за студент по специалност „Естествена история“.
Изборът е продиктуван от любовта към природата и родната земя и от природната наблюдателност и
любознателност. При разделянето на специалността, още в началото на следването му, Тодор избира
„Геология“ пред „Биология“. През целия си живот обаче той остава запленен от палеонтологията – тази
област от науките за Земята, където те плътно се докосват и припокриват с науките за Живота: стреми се
към разкриване на дълбоките тайни за това, как Животът възниква върху безплодната каменна пустош и
еволюира от най-простите организми, за да достигне до своята разумна кулминация. След двадесетина
години, през които завършва Университета през 1955 г. с отлични оценки, придобива практически опит
в Балканския въглищен басейн, специализира в Съветския съюз (1960) и Франция (1968) и се изгражда
като първокласен учен в Геологическия институт на БАН, Т. Николов се завръща в своята Алма Матер
вече като доцент (1970; от 1979 г. – професор), за да увлече студентите в света на палеонтологията
– невероятния свят на организмови видове, създадени от еволюцията преди много милиони години,
намерили своите ниши в природата, развили се и накрая, също преди милиони години, намерили
своя край. Наред с това той извършва и задълбочени стратиграфски и палеогеографски изследвания,
фокусирани върху долнокредната серия. Древните каменни летописи на земните пластове той
разгадава и поетично разкрива и досега пред нас в забележителните си книги. Академик Тодор Николов
се изгражда като един от водещите специалисти по долната креда и горноюрските и долнокредните
амонити в Средиземноморието и света. На тази тематика са посветени и три от забележителните му
книги: амонитите от семейство Berriasellidae (на френски език, 1982), медитеранската долна креда
(на английски език, 1987) и студията Долнокредна геология от монографията Мезозойска геология на
България (2010). Наред с тях голямо значение имат и многобройните му научни статии, самостоятелни
или заедно със сътрудници и ученици, които той публикува в научни списания в България, Франция,
Русия, Германия, Великобритания и други страни.
Основните научни интереси на академик Тодор Николов са в научните области: 1. Палеонтология
и стратиграфия; 2. Теория на еволюцията; 3. Регионална геология; 4. Седиментология; 5.
Палеоклиматология и палеогеография. На увлекателното му перо принадлежат такива книги, като
Дългият път на живота; Континенти и океани – вечното движение; Империята на динозаврите;
Глобални изменения на климатите в историята на Земята; Глобални предизвикателства пред
човечеството, както и последните – Еволюцията – тази сладка загадка; Импресии от еволюцията:
Трудният път на хоминидите. Общата научна продукция на учения обхваща 27 книги и учебници,
повече от 180 научни статии и повече от 120 научно-популярни статии, рецензии и пр.
В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Тодор Николов разгърна в пълна
степен своите невероятни способности на задълбочен, методичен учен, увлекателен преподавател,
който съчетава модерните лекции с въвличане на студентите в научните изследвания, организатор на
науката, популяризатор на научните знания. Във всяка от тези роли, съчетани в неговата личност, той
проявяваше невероятна трудоспособност, съчетана с вътрешна организираност и самодисциплина,
както и диалогичност и комуникативни умения. Благодарение на тези качества той съвместяваше
висококачествени специализирани научни изследвания с навременното публикуване на техните резултати,
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с написването на оригинални научни пособия, както и с активна организаторска дейност. Списъкът на
неговите учебници, методически ръководства и пр. включва 15 единици, като особено се открояват
учебниците по Биостратиграфия (1977) и Основи на палеонтологията и историчната геология (четири
издания, съответно от 1996, 2002, 2009, 2013, всяко от тях с основна преработка и допълнения!). Друго
важно дело с негово водещо участие е въвеждането на литостратиграфията в геоложките изследвания
у нас – последователното публикуване от млад новаторски колектив на пионерската статия върху
литостратиграфските единици (1966), първото издание (1982) на Стратиграфски кодекс на България
(литостратиграфски единици), и второто издание (съставители и редактори Т. Николов и И. Сапунов,
2002). Проф. Тодор Николов заемаше важни постове в организацията на науката и образованието у нас:
ръководител на катедра (1973 – 1993), заместник-декан (1972 – 1979), декан (1979 – 1980) и заместникректор (1980 – 1987), председател на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (1987
– 1990). В резултат на активната му дейност по време на работата в Университета той постигна
три значителни постижения: създаването на базата на Софийския университет на о-в Ливингстън в
Антарктида, която се превърна в Национална антарктическа експедиция; създаването на учебната
база на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1983 г. в гр. Елена, в реставрираната
Попниколова къща, заедно с открития към нея през 1996 г. Музей по палеонтология; установяването на
трайни връзки и сътрудничество между Софийския университет и Българската академия на науките с
водещи френски учени и научни институции. В Софийския университет проф. Николов създаде и разви
научна школа в областта на палеонтологията и стратиграфията, като продължители на делото му са
неговите десетки ученици и възпитаници.
По време на работата си в Софийския университет Тодор Николов не прекъсна връзките и
сътрудничеството както с Комитета по геология (националната геоложка служба за България), така и с
Геологическия институт. Трябва да се отбележи голямото значение на стратиграфските му изследвания
за търсенето и проучването на изкопаеми горива и същественото му участие в работата по Геоложката
карта на България в мащаб 1:100 000. Наред с последната, той участва в написването и редактирането
на няколко сборника с регионален характер, свързани с перспективите на горливите полезни изкопаеми.
Продължаваше активно да участва в живота и работата на Геологическия институт при БАН като член
(1968 – 1993; 1995 – 2010) и председател (2004 – 2010) на Научния съвет. Избран за член-кореспондент
(1984) и академик (действителен член; 1997) на БАН, той активно участва в живота на Академията и
Събранието на академиците и член-кореспондентите, включително като Председател на Отделението
по природо-математически и инженерни науки (2001 – 2009). През 1996 г. проф. Николов се пенсионира
в Софийския университет и премина на работа отново в Геологическия институт при БАН, където зае
и поста ръководител на секция „Палеонтология и стратиграфия“ (1999 – 2003), а от 2004 до 2009 г.
беше гост-професор към Географския институт при БАН. Бил е член и/или председател на различни
редакционни колегии, като отдели особено внимание на работата си като главен редактор (от 2006 г.
до смъртта си) на сп. „Доклади на БАН“. На този пост акад. Николов изгради сплотена редакционна
колегия, съставена от висококвалифицирани и взискателни учени, и успя да повиши значително
международната видимост и тежест на това основно списание на Българската академия на науките.
Академик Тодор Николов беше дълги години авторитетното лице на българските науки за Земята
в чужбина, като дългогодишен член и председател (1992 – 2009) на Националния комитет по геология,
член на международни комитети и комисии. Дълъг е и списъкът на неговите отличия и награди. Той е
Doctor honoris causa (1994) на Университета Пол Сабатие (Тулуза), почетен член на Сръбското (2001) и
Българското (2005) геологическо дружество, носител на орден „Кирил и Методий“ I ст. (1982), Почетен
знак на Софийския университет със синя лента (1996), Кавалер на ордена „Академични палми“ на
Франция (1999), Почетен медал „Проф. Марин Дринов“ на БАН (2001), Почетен знак за заслуги към
Българската академия на науките (2006, 2011), награди на БАН, Съюза на учените в България и Научнотехническия съюз по минно дело, геология и металургия за високи научни постижения, отразени в
Геоложката карта на България в М 1:100 000 и в неговите забележителни книги, както и много други
български и чуждестранни отличия за високи научни постижения.
Съюзът на учените в България и списание „Наука“ изказват най-дълбоки съболезнования на
близките на академик Тодор Николов. Неговото научно творчество и поколенията геолози, възпитани
от него, остават като безценно наследство в златния фонд на българската наука.
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Акад. Евгени Викторов Головински
(1934 – 2021)
На 12.03.2021 г. почина големият български биохимик акад. Евгени Головински. Той е роден на
18.03.1934 г. в гр. Бургас. Завършва „Органична химия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1957 г. и същата
година е зачислен в редовна докторантура към катедра „Медицинска химия“ на ВМИ – София (сега МУ
– София). Там под ръководството на чл.-кор. Александър Спасов разработва кандидатска (сега докторска)
дисертация, която защитава през 1961 г. и веднага след това е назначен за асистент в същата катедра.
През 1966 г. преминава на работа в Централната биохимична лаборатория (сега Институт по молекулярна
биология) на БАН, където последователно заема длъжностите ст.н.с. ІІ ст. (доцент), професор (1979) и
завеждащ секция „Химия и биохимия на антиметаболитите“ (1981 – 2007). Защитава дисертация за „Доктор
на химическите науки“ през 1977 г. Избран е за член-кореспондент на БАН през 1989 г. и за академик през
1997 г.
Основните научни интереси на акад. Е. Головински са в областта на медицинската химия. Той,
с ръководения от него научен колектив, създава нови биологично активни съединения с цитотастатично
действие като пуринови и пиримидинови аналози, аналози на техни предшественици, аналози на природни
аминокиселини и пептиди и изучава техния фармакологичен ефект. Създава оригинален метод за получаване
на противотуморния препарат „Циплатан“, за който има издадени патенти. В сътрудничество с германски
учени изяснява фармакобиохимията и механизма на действие на противотуморния препарат „Ендоксан“
(циклофосфамид) и на редица инхибитори на глюкуронозилтрансферазите (промишлени отрови, фунгициди,
хербициди, инсектициди, танини и хранителни добавки). Резултатите от неговите изследвания имат важно
значение за създаването на нови лекарствени средства.
Акад. Головински е автор на 224 научни статии, от които 150 са публикувани в едни от найреномираните чуждестранни и международни научни списания. Трудовете му са цитирани повече от 1400
пъти, а някои от тях са включени в световноизвестни учебници, наръчници, справочници, енциклопедии и
монографии, като „Houben-Weil Handbuch der Organischen Chemie“, „Metodicum Chimicum“, „Handbook of
Experimental Pharmacology“ и други. Участвал е в 152 международни и национални научни форуми, в 29 от
които с пленарни доклади. Той е автор на монографията „Биохимия на антиметаболитите“ (1975), издадена
два пъти и на немски език (1984 и 2002). Има 43 авторски свидетелства и 4 чуждестранни патентa. Автор
е на голям брой научнопопулярни статии и книги, както и на университетски учебници по „Биоорганична
химия“ и „Биохимия на антиметаболитите“.
Акад. Е. Головински е чел лекции в Биологическия и Химическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, в Югозападния университет „Неофит Рилски“ (където е завеждал катедра „Химия“), в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, в Бургаския свободен университет и др. Под
неговото научно ръководство са защитени 26 докторски дисертации.
Той е бил ръководител на Научно-информационния център „Българска енциклопедия – БАН“ (2002
– 2009), главен редактор на популярната българска енциклопедия „България А-Я“ и до последните дни на
своя живот – главен редактор на научнопопулярното списание на БАН „Природа“. Бил е председател на
Съвета за издателска дейност на БАН (1993 – 1997); член на Управителния съвет на БАН (1991 – 1994); член
на СНС по биохимия, биофизика и молекулярна биология при ВАК (1985 – 2007); председател на СНС по
фармация при ВАК (1991 – 2010); член на Съвета на НАОА към МС на РБ (1997 – 2000); председател (1998
– 2001) и почетен председател (от 2001) на Хумболтовия съюз в България; председател на Федерацията за
разпространение на научни знания (1990 – 2005); член на УС на Фондация „Еврика“ и др.
За своите научни и обществени заслуги акад. Е. Головински е носител на: Орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен (2008); Немския орден „Федерален кръст за заслуги на лента“ (Bundesverdienstkreuz am Bande, 2001); Медал „Св. Климент Охридски“ (1999); Почетен знак „Проф. Марин Дринов“ на
БАН (1999); Медал „Проф. Марин Дринов“ на лента, БАН (2004); Юбилеен медал на Университета в Хале,
Германия (1994); Почетен гражданин на Бургас (2000) и на Благоевград (2006); Доктор хонорис кауза на СУ
„Св. Климент Охридски“ и Медицинския университет – София и др.
Акад. Головински е пример за международно утвърден учен, създал световно призната школа за
обучение и реализация на кадри в областта на химията и фармакобиохимията. С неговата кончина БАН и
българската наука загубиха един голям и достоен учен.
Поклон пред светлата му памет!
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В памет на проф. д.х.н. Славчо Раковски
(1947 – 2021)
През м. февруари 2021 г. ни напусна проф. д.х.н. Славчо Раковски, дългогодишен служител и
директор на Институт по катализ – БАН.
Проф. д.х.н. Славчо Раковски е роден на 11.05.1947 г. в с. Гълъбник, Пернишка област. Завършва ХТМУ
София, специалност „Органичен синтез и каучук“ през 1970 г., след което провежда редовна тригодишна
аспирантура в Института по химична физика „Н. Н. Семенов“ при Руската академия на науките (РАН).
Там защитава дисертация на тема „Кинетика и механизъм на реакциите на озона с парафини в течна фаза“,
за което му е присъдена образователната и научната степен „доктор“ (за Русия „кандидат на химическите
науки“). През 1998 г. защитава, първо в Русия, а по-късно и в България и дисертация на тема: „Кинетика
и механизъм на реакциите на озон с органични и полимерни материали в течна фаза“ за получаване на
научната степен „доктор на науките“.
За своята научна и приложна дейност проф. д.х.н. Славчо Раковски е носител на редица национални
и международни награди, от които бих искала да отбележа вписването му в „Златната книга на българските
изобретатели“ през 2008 г., юбилейният медал на името на акад. Николай Маркович Емануел на
Московския държавен университет и на Международния фонд за „Научно партньорство“ на РАН,
избирането му за член на Научния съвет по катализ към Отделението за химични науки и материалознание
на РАН и др.
Научните интереси на проф. Раковски са в областта на кинетиката на хомогенния и хетерогенния
катализ; химията на високомолекулните съединения (деструкция и стабилизация на полимерни и
еластомерни материали); синтез на стабилизатори и спиро съединения; устройства и технологии базирани
на озона за медицинско приложение; среди и оптичен запис на CD и DVD.
Основната част от научните приноси на проф. Славчо Раковски са в областта на изучаване на
реакциите на озона с органични и полимерни материали в течна фаза. В резултат от системни изследвания
на кинетиката и механизма на реакциите на озона с различни парафинови, ароматни и алкилароматни
съединении, феноли, алкохоли, етери, кетони, амини, диазосъединения, олефини, полиолефини, полидиени,
фулерени и др. са определени многобройни кинетични параметри като скоростни константи, енергии на
активации, предекспоненциални множители и кинетични схеми с важно фундаментално и практическо
значение. Неговите изследвания върху реакционната способност на органични и полимерни съединения с
озон имат значителен принос за развитието на химията на озона.
Проф. С. Раковски е обучил 9 докторанти и е водил 4 лекционни курса за обучение на докторанти
към БАН. Бил е лектор в Химическия факултет на СУ (1995), ВХТИ – Бургас (1984) и във ВВОВУ – Велико
Търново. Съавтор е на 156 научни публикации, 4 монографии, 16 глави в сборници с научни материали
и 45 патента, които са многократно цитирани в специалната литература. Бил е научен ръководител на 20
проекта, от които 8 международни. Участвал е в 6 научноприложни разработки с изчислен икономически
ефект от няколко милиона лева.
Проф. Раковски е бил член на редакционните колегии на списанията „Oxidation Communications“,
„Bulgarian Chemical Communications“, „Catalysis in Industry“, Russia, „Polymer Research Journal“, USA. Бил
е член на Специализирания научен съвет към ВАК по неорганична, аналитична химия и военно-инженерни
науки, на СУБ, Съюза на химиците в България, Европейската федерация на дружествата по катализ и др.
Проф. Раковски беше и опитен администратор. Последователно в периода 1998 – 2009 г. е ръководител
на лабораторията „Химична стабилизация“ и „Молекулен катализ и център по ЕПР“, научен секретар
(1995 – 1997)., зам.-директор (1994 – 1996) и директор (от 2007 г. до пенсионирането си) на Института по
катализ при БАН.
Познавам проф. Раковски от 1981 г., когато постъпих на работа в Института по органична химия
(ИОХ). Тогава той работеше в секция „Химична кинетика и катализ“, която по-късно прерастна в
самостоятелен институт. Ще го запомня с огромната си жажда за живот, сърдечност, усмивка и добро
отношение към всички колеги. Той умееше да потиска болката и да не я показва.
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Поклон пред светлата му памет!
Проф. д-р Весела Кънчева, секция „Химия и фармация“ към СУБ
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Проф. д-р Димитър Любомиров Цветков, д.м.н.
(1937 – 2021)
На 20 февруари 2021 г. внезапно ни напусна проф. Димитър Любомиров Цветков, д.м.н.
Димитър Л. Цветков е роден в София на 14 ноември 1937 г. в лекарско семейство. Баща му е
известният учен в областта на хигиената и професионалните болести проф. Любомир Т. Цветков, а
майка му – д-р Цветана Хр. Цветкова – педиатър.
Д. Цветков завършва висше медицинско образование в София през 1961 г. Специализира обща
и трудова хигиена. През 1963 г. е назначен за щатен асистент в Катедрата по хигиена на Висшия
медицински институт (по-късно Медицинска академия и понастоящем Медицински университет) в
София, избран е за доцент през 1977 г. и за професор през 1992 г. Защитава докторски дисертации
през 1973 г. (доктор по медицина) и през 1990 г. (доктор на медицинските науки).
Цялата си научна и професионална кариера проф. Димитър Цветков насочва в сферата на
хигиената и професионалните болести, следвайки достойно делото и стъпките на своя баща – проф.
Любомир Т. Цветков.
Научните си интереси проф. Д. Цветков посвещава на трудовата и професионалната
медицина, на вибрационните въздействия, професионалните заболявания и управление на риска и
др. Автор е на над 180 научни статии, 11 учебници и ръководства по хигиена и екология, няколко
монографии. Дори и след оттеглянето си от активна професионална дейност, проф. Д. Цветков
продължи с научни и творчески изяви. Под негово научно ръководство и редакция излязоха
двутомно издание на „Хигиена и екология“ през 2005 г. и второ преработено издание през 2014
г., както и английска версия на същото издание в два тома през 2019 г., които и към момента се
използват за университетската подготовка на студенти по медицина.
Проф. Димитър Цветков е заемал редица ръководни длъжности в годините на своята кариера.
Бил е ръководител на Катедрата по хигиена, екология и професионални болести, заместник-декан
на Медицинския факултет в София, заместник-ректор на Медицинския университет, директор на
Националния център по хигиена, член на Управителния съвет на ДУБ „Иван Рилски“. Дългогодишен
член е на Факултетния съвет на Медицинския факултет в София, член на Академичния съвет на
ВМИ – София, член на Съвета по висше образование, член на Специализирания съвет по хигиена,
професионални болести и социална медицина при ВАК, национален консултант по трудова
медицина и редица други.
Членувал е в Българската национална академия по медицина, бил е главен редактор на
списание „Хигиена и здравеопазване“, както и член на редакционните колегии на редица други
български и чуждестранни медицински списания и издания.
Награждаван е с медал „Кирил и Методий“ през 1987 г. за своята учебна, популяризаторска и
профилактична дейност.
Проф. Димитър Цветков бе дългогодишен и активен член на СУБ.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ И ПРЕД ДОСТОЙНОТО МУ ДЕЛО!
								

Секция „Медицински науки“ към СУБ
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Габриела Йорданова
Виртуалният офис:
нова възможност
за баланса работа
– семейство в ИКТ
сектора в България

София, АИ „Проф.
Марин Дринов“, 2020,
130 с.
Публикуваното изследване е с голяма познавателна стойност, оценявано от съвременните динамични условия на развитие, детерминирани от
внедряването на информационните технологии във
всички сфери на обществения живот. Съвременните информационни технологии коренно промениха
оръдията и предмета на труда, промениха се и изискванията към работната сила, а така също и условията на труд. Появиха се и нови аспекти в организацията и управлението на фирмите. Един от тях е
възможността да се работи дистанционно с всички
положителни и негативни моменти, свързани с виртуалния офис.
Днес, принудени от породената от Ковид-19
пандемия и свързаната с нея императивна карантина,
възможността за работа вкъщи става изключително
актуална за ограничаване на заразата и запазване на
работата. Очертаната ситуация поражда нови проблеми, непознати досега по отношение на нагласи,
готовност, адаптация на личността и членовете на
нейното семейство.
Всичко това прави проблемa за виртуалния
офис изключително актуален, не само от гледна точка на баланса работа-семейство, но и по отношение
на социално-икономическия живот в условия на
епидемия.
Съдържанието на изследването е представено
в четири глави, в които последователно и задълбочено е разяснена концепцията за баланса работа –
семейство и платформената икономика. На основата
на задълбочен теоретичен анализ, придружен от емпирични аргументи, е направена оценка на четири
аспекта на работата от разстояние:
- като средство за постигане на баланс между
работа и семейство;
- като фактор за конфликт между работа и семейство;
- влияние на продължителността на работното
време върху баланса работа-семейство;
- законова рамка и социална политика.
Възприетата методология на изследванe, вкл.
инструментариум, с нейната адекватност по отношение на обекта и предмета на изследването е осигурила надеждна и качествена информация.
Разкритите възможности и потенциал за решаването на ролевия конфликт между труда и семей-
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ството, особено при жените с малки деца и при жените, които отглеждат сами децата си, имат голямо
значение за техния трудов и подоходен статус, чието
формиране и поддържане има неоспоримо значение
за установяването на равнопоставеността между
половете, формирането и поддържането на този баланс, което е от съществено значение и за социалното взаимодействие в обществото с оглед неговото
развитие.
Основавайки се на резултатите от проведеното
авторско изследване, гл. ас. д-р Габриела Йорданова
обогатява знанията ни за виртуалния офис и виртуалния труд и техните възможности за трудовото реализиране на жената, за укрепване на семейството, за
развитие на обществените отношения. Направените
обобщения и изводи, представени в края на книгата,
са особено полезни за ограничаване на дефицитите
в публичните политики, насочени към осигуряването на баланса между труда и семейството.
				
Гл. ас. д-р Тодорка Кинева,
катедра „Икономическа социология“– УНСС
Атанас Ковачев

Градоустройство
Т. 1 – 4.
София, изд. „Авангард Прима“, 2019,
348 с. (част 1), 346 с.
(част 2), 346 с. (част
3), 372 с. (част 4).
Авторът на четиритомната монография
проф. арх. Атанас Ковачев, чл.-кор. на БАН от
2008 г. и чуждестранен член на Руската академия
на архитектурата и строителните науки (РААСН)
от 2010 г., е дългогодишен преподавател по дисциплините „Градоустройство и териториално
устройство“ в Лесотехническия университет –
София и във Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“.
Изданието е уникално с огромния си обем,
богато съдържание и онагледяване. Трудът е
структуриран в 4 самостоятелни книги с различна
градоустройствена тематика. Този труд има
благородната амбиция на автора като университетски
преподавател да предостави на студентите си
необходимите им знания за: „формиране на
обща култура и областта на пространствената
организация на населените места и извънселищните
територии, като ги запознае с основите на теорията
на градоустройството и с актуалните проблеми на
съвременното градоустройство“, както самият автор
отбелязва в изданието.
Чл.-кор. Ковачев е много добре известен на
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архитектурната колегия у нас и в чужбина. Той е
автор на над 250 научни разработки – монографии,
студии, статии, изследователски проекти, научни
доклади и експертизи в областта на архитектурата,
градоустройството, териториалното устройство,
развитието на зелените системи, сградите и
комплексите за отдих, екологичните проблеми
на населените места, устойчивото развитие на
териториите и др. Той е получил самостоятелно или
в колективи многобройни награди от национални и
международни архитектурни, паркоустройствени и
научноизследователски конкурси през 30-годишния
период от 1989 до 2019 г.
Новите четири тома по „Градоустройство“ са
с впечатляващия общ обем от над 1500 страници.
Съдържанието е структурирано и изложено в 35
модула, които са съществено обогатени в сревнение
с предходното двутомно издание на автора по
градоустройство от 2013 г. Всеки модул включва:
основни цели, увод, съдържание, обобщение,
ключови думи и изрази, въпроси за дискусия и
проверка на знанията. Новоиздадените 4 тома
включват общо 3128 илюстрации и фотоснимки
от над 60 държави в целия свят, албумни части в
края на всеки том, приложения, библиография, 3
бр. резюмета на руски, английски и френски език,
творческа биография на автора на английски език
и пълен списък на използваната литература, в т.ч.
учебниците, монографиите, книгите и дисертациите
от автора. Преобладаващата част от снимковия
материал е лично негово дело, при това със специално
графично (черно-бяло) оформление. В научната
литература по архитектура и градоустройство
у нас няма друг такъв всеобхватен и актуален
монографичен труд, какъвто е новият четиритомник
на чл.-кор. Ковачев. Във всяка от 4-те части на този
енциклопедичен труд стои посланието на автора към
колегите му – с уважение и респект:
„Посвещавам на градоустройствената и
паркоустройствената колегия с преклонение пред
творческата личност“.
В „Част Първа“ са разгледани подробно
селищните елементи. В „Част Втора“ са анализирани
задълбочено функционалните зони. В „Част Трета“
са направени оригинални обобщения за плановете
и проектните материали. В „Част Четвърта“ авторът
е изследвал актуалните проблеми на съвременното
градоустройство у нас и в чужбина.
Рецензенти на този труд са: проф. д.н. арх.
Борислав Борисов, проф. д-р арх. Валери Иванов и
проф. д-р арх. Александър Слаев.
Темите и разработките в областта на
градоустройството са били винаги от изключително
голям интерес не само за архитектите и урбанистите,
а и за всички строителни инженери, хидроинженери
и геодезисти както у нас, така и в чужбина. Този факт е
виден от тематиката на голяма част от националните
и международните научни прояви, свързани с тези
области през последните десетилетия.
Новото
четиритомно
издание
по
градоустройство е поредното много високо
постижение на автора, прекрасен пример за

оригинален научен, професионален, проектантски,
изследователски,
учебно-методически
и
библиографски продукт. Този труд е оригинално
свързан с актуалните потребности на всички
специалисти, които работят и творят в областта на
градоустройството и хармоничното изграждане
на жизнената среда – проектанти, архитекти,
ландшафтни архитекти, еколози, геодезисти,
урбанисти, и преди всичко на студентите от тези
специалности у нас.
Проф. д-р инж. Пеньо Д. Пенев,
доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ
Георги Марков
Съдбата в историята
С., Издателство
„Захарий Стоянов“,
2020, 520 с.
ISBN 978-954-09-1443-5

Книгата е посветена на фундаменталната
тема за ролята на съдбата в историята. Всъщност
многопланово, изпълнен с множество факти,
анализи и умели обобщения, е разгледан комплекс
от фактори, определящи характер на събития,
протичане на процеси, обрати в житейски съдби.
Всички те със своите прояви присъстват постоянно
в историята на човечеството. Проучването им
позволява да се изведе като важен момент при
изследване на историята (независимо дали на
държава, политическа формация, народ или личност)
значението на ситуации, определяни като случайни.
На тези случайности и тяхната обусловеност е
посветено изследването. То разглежда световната
история в диахронен план, от античността до
съвременността. Умело е съчетано проследяване на
представите за ролята на случайността („съдбата“) и
анализа на отделните случаи.
В предговора си авторът маркира някои от
причините, поради които често съдбата се обявява за
виновна за хода на дадени събития, като представя
набора от суеверия, нежелания за вглеждане в
ситуацията, надценяване на възможности и други
причини, довеждащи по един или друг начин до
нежелани развръзки, значителни катастрофи или
трайни неблагополучия.
Авторът не се придържа към теории на
конспирацията, нито изповядва фаталистични възгледи, а показва, на основа множество примери – от
историческата съдба на отделни народи и държави,
през изхода на военни кампании и отделни битки, до
възхода или провала на исторически личности каква
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е ролята на феномена, определян условно, но много
неточно като съдба. Под това понятие се разбира
стечение на обстоятелства, проява на различни
фактори, действия, обусловени от моментни решения
или от натрупващи се обстоятелства или грешки.
Твърденията за зла орис, изначална обреченост,
изплащане на чужди грехове, наказание от страна
на Провидението и пр. имат, както е показано в
цялостното изложение, своята рационална основа в
конкретни събития и прояви.
Изложението за ролята на различните фактори
в историята е представено в пет обособени глави. В
първата – „Човечеството на синята точица из черната
вселена“, е акцентирано на проявата на космически
и природни явления; проследено е и отношението на
човечеството към природата. Втората, „Надолу под
пластовете на цивилизациите – назад във времето“,
представя събития от древността – през Изтока
до най-ранната история на българите и ранните
американски цивилизации.
В глава трета – „Историята като съдба на
народите“ се разглежда историческото развитие
(„съдбата“) на народите, нациите и техните държави
– както на тези, изчезнали и не оставили нищо освен
смътни спомени, така и на другите, чиито импозантни
следи същестуват и до днес. Глава четвърта:
„Упование или проклятие на родословното дърво“
анализира темата за родовата обреченост, за тежеста
на историческото наследство. Петата и последна
глава („Човешката участ от предопределението
към себеосъществяването“) представлява едно
обобщение на позитивните и негативните страни на
проявите на случайността в историята.
Макар разглеждащо преди всичко мноогообразие от събития от световната история, изложението не подминава българската проблематика.
В контекста на общия преглед авторът вмъква
примери и разсъждения за историята на древните
българи, за Първото и Второто българско царство,

за тясно свързаните с българската държавност и
народност Византийска и Османска империя. Някои
от изводите му за българското минало са обобщение
на дългогодишни проучвания, други – маркирани
констатации, които могат да дадат начало на нови
изследвания.
Към книгата е приложена обширна библиография – заглавия на български, руски, английски,
немски, френски от изключително широка област
на знанията – история, философия, социология, политология, литературна история, произведения на
художествената литература.
В тази книга Георги Марков демонстирира
както своята ерудиция, така и огромни фактологични
познания върху световната история. Без да претендира, че прави „философия на историята“, той
фактически предлага едно добре структурирано,
плавно изложение, което дава панорамен поглед
върху динамиката на историческото развитие.
Същевременно той показва по впечатляващ
начин как трябва да се „чете“ миналото: аналитично;
с ясно проследяване на логични връзки между
предпоставки и следствия, между случайни и
неслучайни събития; без предубеждение, но и без
преднамерена, предварително подготвена оценка.
Ако е вярно, че историческата наука се развива
благодарение на натрупване на познания, то книгата
на Георги Маров е силен пример в тази посока.
Трябва също така да се отбележи умението на
автора да излага по един подчертано увлекателен
начин богатото на факти и цитати съдържание.
Впечатлява богатият образен език, прецизният изказ,
точните сравнения.
Книгата без съмнение е върхово постижение
за автора, издателя и за българската историческа
книжнина.
Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА БЪЛГАРИСТИКА“
ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“  
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПОКАНА
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА“,
посветена на
10 години магистърска програма „Бизнес комуникации“ и 25 години бакалавърска програма „Русистика (руски език,
литература и култура)“
(17 – 22 септември 2021 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“)
Програмата на конференцията предвижда обсъждане на актуални въпроси, свързани с модерните техники на
преподаване, ролята на информационните технологии в научните изследвания, използването на ефективни ресурси за
онлайн обучение и оценяване на знанията, споделяне на резултати от международни и университетски научни проекти
с участието на преподаватели от НБУ, представяне на научната и дидактическата продукция на участниците в конференцията.
Допълнителна информация на имейли: businesscon2021@nbu.bg, nharalampieva@nbu.bg.
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Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани списания с импакт фактор.
Информация, издания, изяви и международно сътручничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

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

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

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

Първият конгресен център в
The first Congress Centre in
България, построен в комплекса
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
„Св. св. Константин и Елена“ през 1966 г.
and Elena“ resort in 1966
от Съюза на учените в България
by the Union of Scientists
за провеждане на научни прояви,
to host scientific events,
а именно
namely
Международният дом на учените
the „Frederic Joliot-Curie“
„Фредерик Жолио-Кюри“,
International House of Scientists
е мястото, което търсите. Комплексът is the site you are looking for. The complex
може да приеме прояви с до 300
can accommodate a gathering of up
участници или няколко по-малки
to 300 participicians, or several smaller
симултантни срещи.
simultaneous meetings

Петте зали разполагат с пълно
стандартно оборудване:
→ озвучителна
система
→ възможности за
запис и прожекции
→ уредба за
симултантен
превод и др.
Хотелът има
95 стаи, а
ресторантът –
400 места.
Инфраструктурата
на Конгресния
център
„Фр. ЖолиоКюри“ позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

Адресът е:
Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“
9006 Варна

Full standart equipment in the 5
meeting rooms is available:
→ loud speaker
system
→ recording
facilities
→ projection
equipment
→ Possibility for
simultaneous
translation,
etc.
The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats
The Infrastructure
of „J.-Curie“
Conference Centre
provides flexibility
and adaptability for
every event.
The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

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

Tel.: +359 (52) 999 988
+359 889 359 006

Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

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

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

