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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

НАУКА С МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Проф. д.фм.н. Димитър Пушкаров*
Много чудесии
съм видял и знам
— всичките магии
ще опитам сам!
Мотото е от поемата на Й. В. Гьоте „Чиракът-магьосник“. Чиракът произнесъл вълшебните думи,
които бил чувал от господаря си, но не знаел думите, с които да спре настъпилото бедствие. Когато
разсякъл с брадва безчинстващата метла, за да я убие, метлите станали две.
Подобна е ситуацията и с нашето законодателство в научната сфера. Произнасянето на вълшебните
думи автономия, децентрализация, демокрация, академична етика, акредитация, квалификация,
наукометрия, критерии, научни степени, държавни изисквания, борба с плагиатството... само увеличават
хаоса. Може би защото не се произнасят както трябва и от когото трябва.
Вече влезе в сила новият вариант на Закона за развитие на научния състав (Закона) в Република
България. Приемането му се наложи не поради появили се нови идеи или нови предизвикателства пред
науката и обществото, а поради неадекватността на действащия доскоро закон и на големите щети,
които той нанесе върху научния състав и авторитета на българските учени. През близо 8-годишното му
действие съществуваше практически безконтролно (или контролирано не от когото трябва) раздаване на
научни степени и заемане на научни длъжности. Той позволи безпрецедентно погазване на академичния
морал и на добрите практики. Увеличи плагиатството. Създаде хаос и нов дисбаланс в академичната
йерархия, дължащ се на игнорирането на научните и академични критерии и квалификация. Контролът
по спазването му беше силно занижен, пренебрегвани бяха добрите практики. В това отношение ЗРАЗРБ
значително надмина по недостатъци ЗНСНЗ и основателно критикуваните практики на ВАК.
Квалификацията на академичния състав силно се влоши за сметка на нарастващата безотговорност
и липса на контрол. Признание за това се съдържа и в Закона. От членовете на журитата, които би трябвало
да се състоят от висококвалифицирани учени, вече се изисква да доказват, че отговарят на минималните
национални изисквания – на същите минимални изисквания, които са за кандидатстване в конкурсите
или за допускане до защита на дисертация. Необходими са и минимални морални изисквания, и то не
само към учените, а и към служителите в държавните институции. Много от ръководните длъжности се
заемат не чрез избор, а чрез назначаване.
Създадената ситуация поставя на държавно ниво две неотложни задачи:
1. Да бъдат поправени нанесените вече щети.
2. Да бъде сътворена такава нормативна уредба, която да изведе науката и учените в България
на правилен път, оценявайки техните качества и постижения по достойнство и правейки българската
академична йерархия съпоставима с тази във водещите страни в Европа и света.
За съжаление, новият вариант на ЗРАСРБ изобщо не засяга първия въпрос, което обрича
предварително на неуспех решаването на втората задача. Това може да компрометира и обрече на
неуспех целия закон. Много важно е кой ще прилага закона и кой ще следи за прилагането му. Засега
това остава в ръцете на тези, които докараха днешното положение и които вероятно са създателите на
обсъждания закон и неговия правилник.
Основен недостатък на Закона е, че той продължава капсулирането на научната дейност и кариерно
израстване. В доклада с мотивите към правилника специално се подчертава, че „за членове на научното
жури ще се избират лица, хабилитирани в български висши училища или научни организации“. Повечето
от нормите, свързани с научните степени и заемането на научните длъжности, са неприложими за
Авторът е учен с международно признание, работил в БАН, наши и европейски университети и научни
организации. Бил е два пъти зам.-министър – в Министерството на науката и висшето образование (1991) и в
Министерството на образованието, науката и културата (1993). Почетен член на СУБ, носител на престижни
награди (бел. ред.).
*
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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
кандидати от чужбина. Те дори са неразбираеми за тях. Не си представям как един немски учен би
кандидатствал, попълвайки справка за „минималните национални изисквания“, как събира декларации
от колегите си за водещ принос в публикациите или се бори името му да е на първо място в съвместна
статия, как брои страниците в публикувана съвместна монография, за да му се признае за монография
или за статия и т.н. Съмнявам се също, че българин, работещ в чужбина, би се върнал при такова
законодателство.
Законът е насочен към избиране на някакъв изкуствен идеализиран учен, който, покривайки
минимални числени критерии, може да върши всякаква работа, независимо от конкретната тематика.
Ако на някоя лаборатория ѝ трябва експериментатор по микроелектроника, а се яви биофизик с повисоки показатели, тя е длъжна да приеме биофизика. Ако пък научната организация се възползва от
правото си да добави допълнителни критерии, тя може да избере такива, които да бъдат съобразени само
с един определен кандидат. Възможно е тези примери да изглеждат пресилени, но подобна практика
отдавна съществува в конкурсите на БАН за академици и член-кореспонденти, където напр. химик
печели мястото за академик от квотата по математика, а физикохимик и биофизик – от квотата по
физика. Същото става и с ръководителите на катедри във ВУЗ.
Основната промяна в Закона е свързана с въвеждането на минимални национални изисквания.
Веднага ще добавя, че при липса на конкуренция минималните изисквания се превръщат в
достатъчно основание.
Идеята не е нова, а е повторение в завоалиран вид на опита да бъдат въведени единни държавни
изисквания в Закона още през 2010 г. Този опит беше отменен от Конституционния съд (РКС № 11/2010 г.).
Основен аргумент на КС е, че единни държавни изисквания трябва да се въвеждат чрез закона, а не чрез
правилника. Дописването на закон на НС чрез правилник, създаден от МС, е противоконституционно
(вж. РКС № 11/2010 г.) и противоречи на принципа за разделение на властите. Сега по аналогичен
начин се въвеждат минимални национални изисквания. Единни държавни изисквания са предвидени
в Конституцията (Чл.53, ал.5), без, разбира се, да се посочва формата им. Те трябва да се въведат със
закон. В Закона от 2010 г. липсва определение на единните държавни изисквания. Има две места в
настоящия Закон, където тези изисквания се споменават. Едното е Чл.1, ал.3, където е запазен текстът
от стария вариант: „Конкретните условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните
организации при спазване на единните държавни изисквания“. Другото място е определението в
Преходните и заключителни разпоредби:
„единни държавни изисквания са правилата за провеждане на процедурите по този закон, редът за
контрол върху тях и минималните национални изисквания по професионални направления за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности, определени в този закон и в
правилника за прилагането му“.
Вижда се, че минималните национални изисквания са част от единните държавни изисквания,
но отново ще се определят в правилника, което е противоконституционно. Недопустимо е една част от
държавните изисквания да се определя в закона, а друга част – в правилника.
Нов е Чл. 2б. В него е направен опит да се даде определение на минималните национални изисквания „чрез числовите стойности на един или няколко обективно измерими показатели, съотносими към
съответната научна област и/или професионално направление, като:...“. Следват два дълги списъка с
критерии. В тях 22 пъти се споменава „брой“ и завършват с „и други сходни постижения, и други авторски права“, „и други сходни академични постижения в преподавателската дейност“. Думите „като“
пред списъците и „и други“ в края показват, че те са само примерни, т.е. те могат да бъдат променяни за
различните конкурси и защити, и като така, не представляват узаконени списъци с критерии за МНИ. 		
Тук явно Законът е делегирал на Правилника права за дописване. Тези списъци са интересни
не толкова с това, което съдържат, колкото с това, което не съдържат. Сред показателите липсва дисертационният труд за доктор на науките, както и единствената научна степен – доктор на науките. Точките
за монография или студия участват в критериите, а дисертацията – не. Някои от критериите са неразбираеми. Например, не е ясно какъв трябва да бъде правилният словоред и пунктуацията в критерия:
„брой цитати без автоцитати в реферирани и индексирани издания от други автори на публикациите на
кандидата“. Това напомня на „Северен полюс, открит от Пух, го намери“, но при Пух е по-ясно.
Основен недостатък на възприетия подход е, че той използва количествени критерии за измерване
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на качество. Сто заека не правят един лъв. Наукометричните показатели като брой публикации, импакт
фактор, индекс на Хирш, брой цитати и др. са доказано неприложими за оценяване на стойността на научен резултат и на научна квалификация на учен, както и на художественотворческо постижение. Колко
на брой симфонии, песни, опери и т.н. трябва да е написал например кандидатът за професор в Музикалната академия? Колко песни се равняват по точки на една оперета или балет и има ли значение на
какъв език са писани? Бетовен е написал 9 симфонии, а Хайдн – над 100, колко романа „Село Борово“
се равняват на „Под игото“? Луи де Бройл и Дирак имат по-малко публикации от много наши доценти.
Колко са докторантите на Айнщайн? Да не говорим за сферата на спорта и как в тях (напр. в борбата)
творческите постижения могат да заместят научните.
За съжаление това, което виждаме в Закона, е още по-лошо. На много места, включително в Чл.2б,
ал. 2 (1), се говори за „наукометрични показатели, които отразяват научните резултати и техния
отзвук в научната литература...“ . Не съществуват наукометрични показатели, които да отразяват
научни резултати. Наличието на такъв текст в закон е абсурдно.
Законът предвижда научните степени да се дават от научната организация, в която работи кандидатът. Защо тогава тези степени са „безсрочни и важат на територията на цялата страна“ (Чл.5.)? Законът отново отваря старата вратичка за злоупотреби. Той дава възможност да се получи степен в слаб
университет, след което с издадената от него диплома да се кандидатства в по-добра научна организация. Добрата научна организация, която държи на високо професионално ниво и дава научни степени
по-трудно, е беззащитна срещу натиска на посредствеността.
Особено внимание трябва да се отдели на използваната терминология. Съществуват базисни международно възприети понятия. След като Законът се отнася за „висши училища и научни организации“,
трябва да е ясно как са дефинирани висшите училища и научните организации. Това е направено в
„Преходните и Заключителни разпоредби“ по следния начин:
„висши училища и научни организации включват всички висши училища, Българската академия на
науките, Селскостопанската академия, научни организации, университетски болници, институти
и други, получили акредитация от НАОА“.
Това е прецедент. Дадена е дефиниция на комбинация от два термина, единият от които включва
другия. Добавянето на „и други“ пък обезсмисля цялата дефиниция. Оказва се също така, че висши
училища и научни организации били само тези, които са получили акредитация от НАОА и само за тях
важи този закон. Защо е необходим този поменик от организации, след като съществува дефиниция на
понятието „научноизследователска организация“, валидна за целия ЕС и с пряко действие у нас. Има я
както в Регламент 651/2014 г., така и в „Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и
иновации“ (Официален вестник на Европейския съюз, 27.6.2014 BG).
„Научноизследователска организация“ означава субект (като например университети или
научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници,
ориентирани към изследователска дейност, физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното
право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации
или трансфер на знания. Когато тези субекти упражняват и стопански дейности, финансирането,
разходите и приходите от тези стопански дейности трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които могат да окажат решаващо влияние върху такъв субект, например в качеството на
акционери или членове, не могат да се ползват от преференциален достъп до постигнатите от
него резултати.
Това е част от нашето и европейското законодателство. В него не се споменава нито БАН, нито
НАОА, нито за болници и т.н. Ясно е, че и университетите, и научните институти са научни организации.
В Закона се говори за „научни или научноприложни“ резултати. Научните изследвания са само
два вида – фундаментални и приложни. Съответно научните резултати са само фундаментални, приложни или комбинации от двете. Съществуват приложни научни резултати, но тогава горното словосъчетание става „научни и приложни научни“, което няма смисъл, защото първата му част включва
втората.
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Особен интерес представлява определението в ЗРАСРБ на монография:
„монография“ е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко автори, придържащи се към
един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото
знание, който има научен редактор/или научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък
от 100 стандартни страници с 1800 знака на страница“.
Това определение е неприемливо. Не само защото на друг език броят на знаците и страниците би
бил съществено различен. То е неудачно перифразиране на определението в Руския държавен стандарт
(ГОСТ 7.60 – 2003). Изразът „публикувано научно издание“ съдържа тафталогия (издавам = публикувам) – всяко издание е публикувано. Публикува се обаче научен труд, а не издание. Изискването за
пълно и всестранно изследване е неизпълнимо. По една и съща тема или явление може да има много
монографии. В науката няма „последна дума“, а само съвременно състояние на проблема. Освен това
ГОСТ 7.60 – 2003 допуска монографията да е научно-популярно произведение, което не е прието у нас.
Монографиите биват авторски и тематични. И в двата случая в тях се повтаря или обобщава съществуващо знание, получено в публикациите от библиографския списък. Монографията е научно изследване
на определен проблем или група проблеми/явления от оригинална единна гледна точка. Тя съдържа
както резултатите, получени с единната методика или подход, така и нерешени на този етап въпроси.
Да се използва обемът (над 100 с.) като характеристика на монографията е некоректно, като се имат
предвид ранообразните науки и теми. На монографиите ще се върна отново във връзка с Правилника.
Правилник за приложение на Закона
Като всеки правилник за приложение на закон, предложеният вариант е естествено да носи всички негови достойнства и недостатъци. В случая обаче той е добавил и нови негативи. Още в първия
член е добавена втора алинея. С нея след ясния текст на ал.1, че с правилника се урежда прилагането
на ЗРАСРБ, е добавено, че „с този правилник се определят и минималните национални изисквания... за
придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“. Прави впечатление, че научна степен е в единствено число, а длъжностите – в множествено.
По правилника могат да се правят забележки, като например, какво означава обща оценка и какво
включва тя. Какво означава кандидатът да е „споделял опита в преподаването и курсовете“, какво означава „създаване на научна група от преподаватели“, „ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции в научна организация“ и с какво то се различава от ръководенето на докторанти. Има
ли според ЗВО асистенти, които не са доктори, а следователно не са и главни асистенти, и преподават?
Защо това трябва да се поощрява?
Правилникът продължава войната срещу дисертациите за доктор на науките, съответно с докторите на науките. Защо кандидат за професор, който не е бил преди това доцент, трябва да представя
допълнителна монография? И не само. Защо не е достатъчно да представи дисертация за доктор на
науките? Защо не е достатъчно просто да е доктор на науките?
Непонятен е изразът „при равни други условия“. Каква е вероятността това да се случи? Само
тогава обаче се взема предвид степента доктор на науките и съответната дисертация. Защо един такъв
солиден и доказан чрез защитата труд да не може да промени наклона на везните?
Минималните национални изисквания
Те са част от единните държавни изисквания, а тяхното място според Конституционния съд не е
в Правилника, а в Закона.
Минималните национални изисквания (МНИ) са зададени като числови стойности за деветте основни научни области. Отделните области включват голям брой професионални направления. В техническите науки те са 13, в социалните, здравеопазването и природните – по 6 и т.н. Средните наукометрични показатели за отделните професионални направления се различават на порядък (напр. за
математика и химия). На порядъци се различават дори в рамките на едно професионално направление
средните наукометрични показатели – цитируемост, публикационна активност, импакт фактор, индекс
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на Хирш и др. Създаването на обосновани единни критерии дори само в едно професионално направление е практически невъзможно.
В Правилника показателите за оценка за всяка област и за всяка научна степен и длъжност са разпределени в 6 групи, от които първите три са:
А. Дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор“ (50 т.).
В. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ (100 т.).
С. Хабилитационен труд – монография или 10 статии/студии, публикувани в научни
издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна
информация (100 т.).
Следващите три групи съдържат различен брой (общо около 20) показатели за всяка област. В
раздел D са различните видове публикации, в Е са цитиранията, а в F – научната степен „доктор на науките“ (40 т.), ръководство на докторанти, участие в научни проекти, заявки за патенти и др.
Веднага прави впечатление, че един кандидат за професор получава 50 т. за ОНС доктор и 100 т. за
хабилитационен труд, а само 40 т. за доктор на науките. Хабилитационният труд може да бъде заменен
от 10 статии, независимо с колко съавтори, стига да са „в научни издания, реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с научна информация“. Не може обаче да бъде заменен от дисертация и
научна степен доктор на науките, които заедно носят 140 т. Дисертацията носи 100 т., но е в раздел В,
степента носи 40 т. в раздел D. Раздел С обаче си иска своите 100 точки и толкова! А няма ли ги тези
100 т., кандидатът не отговаря на минималните изисквания и отпада от конкурса. И накрая, въз основа
на какви съображения е избрано числото 10?
Борбата с научната квалификация е безкомпромисна и със сигурност ще се увенчае с успех.
Формулировката „в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация“ е възможно най-разтегливата. За българските списания НАЦИД щял да поддържа
съответен списък, за чуждестранните щял да прави справки. И всичко това само за да се пренебрегне
дисертацията.
По същия необоснован начин са създадени и останалите критерии. Публикация в издание от
горния тип носи 60/n точки на всеки от n-те съавтори, а публикация в рецензирано, но нереферирано
списание – два пъти по-малко. Въз основа на какво са тези оценки? Три самостоятелни публикации
в сборник на висше училище или в трудове на симпозиум плюс още една с двама съавтори дават 100
точки – колкото една монография! За глава от книга пък се дават 15/ n точки. Статия в ЦЕРН с над 200
съавтори не носи полза на нито един от тях.
Парадоксално е минималните изисквания за доктор да са по-големи от тези за главен асистент,
който задължително трябва да бъде доктор.
Изискванията за степента доктор са изключително ниски. Освен да представи текст на дисертация, е достатъчно да има две публикации в съавторство с научния си ръководител или една самостоятелна статия.
В края на Правилника под звездичка има Забележки. От тях научаваме много нови неща.
Оказва се, че еквивалентните на монографията статии се признавали само ако авторът имал водещ принос.
Според т. 9 на Забележките: Водещият принос в дадена статия се доказва, като кандидатът
трябва да е първи автор и/или автор за кореспонденция, и/или да има писма от всички съавтори (за
статии с по-малко от 6 съавтори), или от автора за кореспонденция за тази статия (за статии с 6
или повече съавтори), което удостоверява водещия принос на кандидата. Една статия може да бъде
използвана като статия с водещ принос за хабилитационен или дисертационен труд само от един от
съавторите ѝ, с изключение на случаите, в които дадена статия може да бъде използвана при защита на дисертация за ОНС „доктор“ и за хабилитационен или дисертационен труд на ръководителя
на съответния докторант.
Това вече сме го преживели по времето на ВАК. Тогава се говореше за личен принос. Идеята не
сработи. Добре известно е, че редът на съавторите в публикациите е различен – може да бъде по азбучен
ред, може водещият автор да е първи (преобладава в руската школа) или последен (в американската). У
нас са известни и други мотиви за подреждане, например „на него му предстои защита или атестация,
нека го сложим на първо място“ или „все пак, негова е апаратурата“; да не говорим за бруталното – „шефът на първо място“. Авторът за кореспонденция пък често е най-младият от съавторите, който върши
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техническата работа. Подреждането в публикуваните досега статии не е било съобразявано с подобно
изискване. Авторите на Правилника са се опитали да се застраховат, като в случаите, когато водещият
автор не е на първо място, му се препоръчва унизителното събиране на писма от всички съавтори. Без
никаква гаранция, че всички ще се съгласят. Има и случаи с двама „водещи“ – един по експерименталната част, а друг – по теоретичната. Само че кандидатът може да не е водещ и пак да е на първо място. Тогава той може да не поиска писма от колегите си, защото автоматично се оказва водещ. От тази
инструкция се вижда, че авторите ѝ отново имат предвид колективи само от български автори. Няма
чуждестранен учен, който да спори за водещ принос, защото и на ум не му идва, че някой може да се
заинтересува кой в нашата локална процедура си е присвоил това право. Накрая, как ще се гарантира,
че след време някой друг няма да се представи за водещ автор. Процедурата може да е на съвсем друго
място, пред друго жури и т.н.
Този текст е типичен пример на неприложима разпоредба. Но не е единствената.
Все още не сме разбрали дали монографията е наистина монография или е статия. Отговорът на
този странен въпрос е още по-странен и е в т. 3 на Забележките:
„По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице задължително разделителен протокол между авторите, като за да се зачита трудът за монографичен, авторът следва да
има самостоятелно брой страници, отговарящи на дефиницията за монография. При авторство
на по-малък брой страници участието на съответния автор се счита за студия/статия“.
От това следва, че не съществува монография от 199 с. при равностойно участие на двама автори.
Но това не е най-важното. Тази инструкция показва как си представят научната дейност авторът на този
текст и всички, които са го одобрили. Как е възможно да се разделят приносите по страници, когато
авторите са работили съвместно, провеждали са изследванията си заедно и публикациите им са общи?
Ами ако се окаже, че водещият принос е на по-малко от 100 страници. Тогава тази монография с двама
автори се оказва монография без автор?!
Друг парадокс възниква, ако кандидат за професор не е бил преди това доцент. Тогава към изискуемите минимални наукометрични показатели за академичната длъжност „професор“ трябва да се
прибавят и минимални наукометрични показатели за академичната длъжност „доцент“. Означава
ли това, че кандидатът трябва да е бил два пъти ОНС доктор, да представи 2 монографии, да се откаже
от съответен брой статии и т.н.?
„Оригинално“ е отношението към плагиатството. Според Допълнителните разпоредби „плагиатство“ е представяне за собствени на трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от
другиго, или използването на публикувани от другиго научни резултати, без позоваване или цитиране в
процедурите за придобиване на научни степени или за заемане на академични длъжности. Оказва
се, че ако някой преписва или използва чужди резултати, след като вече е заел академичната длъжност,
това не е плагиатство. Ами ако е извършвал описаните действия преди да е започнала и дори без да
се предвижда каквато и да е процедура? Това не е ли плагиатство и не се ли нуждае от санкции? Ако
участва в конкурс за най-добра работа, за наградата „Питагор“ или за академик? Ако отчита научноизследователски проект с чужди резултати? Още не сме видели Правилника на Комисията по етика, но
за сега изглежда, че тя ще разглежда само сигнали за плагиатство при защити и конкурси по ЗРАСРБ.
Плагиатството е многолико и изисква по-сериозни мерки.
В заключение бих казал, че самият подход, основан на числови минимални национални изисквания, без експертна оценка за качеството на научните резултати от висококвалифицирани специалисти,
а извършвана формално от журита, чието ниво може да бъде на нивото на минималните изисквания за
кандидатите, няма да доведе до обещания резултат. За да излезе от кризата българската наука и висше
образование и за да се върнат студентите в университетите, са необходими срочни действия за поправяне на нанесените щети. Законодателството не бива да капсулира научната дейност в рамките на локални
възпроизвеждащи се структури, а да я отвори и да направи академичната йерархия съпоставима със
световните стандарти.
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ЗНАКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО:
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ НАУЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ
СЛЕД 2020 Г. – УСТОЙЧИВА И ЕФЕКТИВНА
ЕКОСИСТЕМА ЗА НАУКАТА И ОБЩЕСТВОТО

Проф. д.фз.н. Ана Пройкова,
председател на Стратегическата група на ЕСФНИ
за данни, изчисления и цифрови изследователски инфраструктури,
SWG DIGIT (http://www.esfri.eu/working-groups)
Изследователските научни инфраструктури са един от ключовите елементи за развитието и подобряването на знанията и технологиите.
Тяхната дългосрочна устойчивост се подчертава
многократно като основно предизвикателство за
Европейското изследователско пространство в
следващите десетилетия и ще зависи от общото
разбиране и съгласие между създателите на политики и ръководителите на научните изследвания, както и заинтересованите страни от сектора.
Необходимостта от диалог на високо равнище за
успешно разрешаване на това предизвикателство
беше осъзната от няколко години от Европейския
стратегически форум за научноизследователски
инфраструктури (ЕСФНИ), в който България е
пълноправен член от септември 2007 г. (http://
www.esfri.eu/).
Европейският стратегически форум за научноизследователски инфраструктури е стратегически инструмент за развитие на научната интеграция на Европа и за подпомагане на нейната
международна видимост. Конкурентният и открит
достъп до висококачествени научноизследователски инфраструктури поддържа качеството на
изследванията на европейските учени и привлича
най-добрите изследователи от цял свят.
Целта на конференцията „Изследователските научни инфраструктури след 2020 г. – устойчива и ефективна екосистема за науката и обществото“, проведена в София Тех Парк на 22 и 23 март
2018 г. в рамките на българското председателство-

то на Съвета на Европейския съюз, бе да проучи
и обсъди конкретен набор от действия за насърчаване на устойчивостта и въздействието на европейските научноизследователски инфраструктури
върху промишлеността, политиката и обществото. В продължение на две години дългосрочната
устойчивост на научноизследователските инфраструктури беше дискусионна тема за всички заинтересовани страни. Чрез обществени консултации,
специализирани семинари и аналитична работа на
Европейската комисия и Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури бяха очертани пътищата за преодоляване на
установените предизвикателства1.
Провеждането на конференция за бъдещето
на научноизследователските инфраструктури в
България (http://risofia2018.eu/) беше несъмнен успех за българската, европейската и международната научна общност. Успехът на конференцията се
дължеше на подкрепата на министъра на образованието и науката (МОН) – г-н Красимир Вълчев, на
дирекция „Наука“ към МОН, на секретариата на
ЕСФНИ от Генералната дирекция „Изследвания
и иновации“, на българското представителство в
Европейската комисия, на Международния консултативен съвет и на Организационния комитет,
които подготвиха значима програма, която привлече около 300 участници от 28-те държави членки на Европейския съюз, от 13-те държави, асоциирани към Осмата Рамкова програма за научни
изследвания – „Хоризонт 2020“, от държавите в

Повече по темата може да се прочете в следните достъпни материали: Council conclusions on FP7 and the
Future Outlook: Research and innovation investments for growth, jobs and solutions to societal challenges, European
Council, 27 May 2016; Report on the Consultation on Long Term Sustainability of Research Infrastructures,
European Commission, 2016, http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=sustainability; LongTerm Sustainability of Research Infrastructures, European Strategy forum on Research Infrastructures, ESFRI
Scripta Vol. 2, October 2017; Sustainable European Research Infrastructures: A call for action, Commission Staff
Working Document, SWD(2017) 323, European Commission, September 2017.
1
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Западните Балкани – Сърбия и Черна гора, които
имат амбициозни идеи за реализация в следващия
програмен период 2021 – 2027 на Деветата Рамкова програма. Като лектори, модератори и участници в отделните панели на програмата присъстваха водещи личности в сферата на политиките
за научните изследвания на европейско равнище
– директори на паневропейски научноизследователски инфраструктури, държавни секретари
и министри, членове на Европейския парламент,
представители на Европейската комисия и координатори на някои от най-мащабните европейски
научноизследователски инфраструктури.
Конференцията бе открита със слово на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, в което той подчерта необходимостта от повече средства за научна инфраструктура
от структурните фондове и използване опита на
научни комплекси, които отговарят в най-голяма
степен на нуждите на обществото и промишлеността. Комисарят по наука г-н Карлош Моедаш
представи вижданията си за развитието на научните инфраструктури в записана реч. Той заяви,
че трябва да се увеличат броят на ползвателите
на европейските научноизследователски инфраструктури и резултатите от тяхната дейност, за да
се постигне максимално въздействие на научните
изследвания върху обществото.
Първата сесия „Предизвикателства пред
научноизследователската инфраструктура след
2020 г.“ беше модерирана от проф. д.фз.н. Ана
Пройкова от Софийския университет „Климент
Охридски“ и ръководител на Лабораторията по
високопроизводителни изчисления в София Тех
Парк (http://nestum.phys.uni-sofia.bg). Целта на
тази сесия бе да постави основата за цялата конференция, като представи общите предизвикателства, пред които ще са изправени изследователските инфраструктури през следващото десетилетие
в различните области и да представи основните
теми, които да бъдат разгледани подробно по време на следващите сесии.
Уводната реч към първата сесия произнесе
Жан-Давид Мало, директор на дирекция „Открита
иновация и отворена наука“, ГД „Изследвания и
иновации“ към Европейската комисия.
Бяха обсъдени следните широки теми от панелистите:
• По-доброто налагане на политиките на изследователските инфраструктури и инвестициите на различни нива.
• Достъп до инфраструктурите, който е в съответствие с нуждите на изследователите и
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политиките на финансиращите организации.
• Модели за финансиране и бизнес – научноизследователските инфраструктури трябва
да разчитат на дългосрочно финансиране и
на адекватни бизнес модели, които позволяват устойчиво възстановяване на оперативните разходи за услуги, като в същото време
подпомагат достъпа до голяма потребителска база от Европа и извън нея.
• Използването на отворени данни и достъпът до ресурсите, услугите и резултатите
от изследователската инфраструктура са от
съществено значение за увеличаване на научното въздействие на изследователските
инфраструктури.
Репортер на сесията беше д-р Тизиана Ферари, технически директор, Фондация „Европейска
мрежа за разпределени пресмятания“ (EGI).
Втората сесия „Европейска синхронизация
на политиките на научноизследователските инфраструктури“ беше модерирана от д-р Беатрикс
Виеркорн-Рудолф, председателка на ЕСФНИ
(2010 – 2013). Уводната лекция към втората сесия
изнесе проф. Джон Уърмсли, Генерален директор на Европейския неутронен източник (ESS) и
председател на ЕСФНИ (2014 – 2016). Репортер
на сесията беше г-жа Маргарида Рибейро, Дирекция „Открита иновация и отворена наука“ към ГД
„Изследвания и иновации“ към Европейската комисия.
Сесията „Изследване на синергиите“ беше
модерирана от д-р Жан-Давид Мало, директор на
Дирекция „Открита иновация и отворена наука“,
ГД „Изследвания и иновации“ към Европейската комисия. Основната реч по темата на сесията
изнесе г-н Хуан Мария Васкез Роха, Генерален
секретар за науката и иновациите, Министерство
на икономиката и конкурентоспособността, Испания. Репортер на сесията беше г-жа Илва Райснерт, консултант по политиката за научни изследвания и иновации, Европейска служба в Skåne.
Между сесиите беше прожектиран филм
за лабораторния комплекс в София Тех Парк,
изграден през програмния период 2007 – 2013 с
финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Структурните фондове. Младите изследователи
Иво Илиев (Лаборатория по високопроизводителни изчисления) и Явор Папазов (Лаборатория по
киберсигурност) представиха научните резултати,
получени в тези лаборатории, както и гледната
точка на новото поколение за ролята на изследователските инфраструктури.
Вторият ден на конференцията започна със
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сесията „Иноватори на високи постижения“ с
модератор Яна Колар, изпълнителен директор,
Консорциум за европейски научноизследователски инфраструктури (CERIC – ERIC). Уводната
реч „Научни инфраструктури за промишлеността и иновациите“ произнесе д-р Айан Матай, Генерален директор, Европейска лаборатория по
молекулярна биология (EMBL) и председател на
EIROforum. Репортер на сесията беше Едуард Мичъл, ръководител на бизнес развитието (ESRF).
Заключителната сесия „Европейска покана за действие за осигуряване на дългосрочната
устойчивост на изследователските инфраструктури“ бе с модератор г-жа Карина Ангелиева, съветник по научни изследвания и образование в Постоянното представителство на Република България в
Европейския съюз. Основната реч бе изнесена от
г-н Мануел Хеитор, министър на науката, технологиите и висшето образование, Португалия.
Основните послания от конференцията бяха
резюмирани от д-р Ян Хрусак, член на Съвета за
големи научноизследователски инфраструктури,
Чехия, зам.-председател на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. Репортер на сесията беше г-н Доминик
Собчак, Дирекция „Открита иновация и отворена
наука“, ГД „Изследвания и иновации“ към Европейската комисия.
Заключителни бележки относно изследователските инфраструктури след 2020 г. направи
проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, България.
Официалните заключения от конференцията са публикувани на http://risofia2018.eu/?page_
id=937 .
В резюме те гласят:
• Синхронизиране и привеждане в съответствие на политиките за научноизследователска инфраструктура и инвестициите на
различни нива: не се изисква пълна синхронизация за националните съоръжения, но за
да се осигури устойчиво развитие на екосистемата на европейската научноизследователска инфраструктура, е необходима по-висока степен на съответствие на съвместните
инвестиции, включително в областта на човешките ресурси и социалното осигуряване.
• Развиване на по-стабилно и безпроблемно
финансиране за научноизследователските

инфраструктури през целия им жизнен цикъл – от фазата на изграждане, през оперативната фаза до затварянето на инфраструктурата, като се разработят механизми за
по-добро съгласуване и синхронизиране на
различните инструменти за финансиране.
• Подобряване на въздействието на научноизследователските инфраструктури като центрове за знания: необходимо е ясно послание относно въздействието на инвестициите
в научноизследователските инфраструктури
върху гражданите. Ориентирането към услугите и укрепването на ролята на научноизследователските инфраструктури в образованието и обучението са добри начини за
доказване на възвръщаемостта на инвестициите, направени от данъкоплатците.
Научноизследователските инфраструктури
след 2020 г. ще се занимават и с нуждите на промишлеността и обществото чрез възприемане на
една нова роля – „обслужване на едно гише“ за
обществени и икономически дейности извън науката.
В рамките на съвременното развитие на европейските икономики – цифровизацията като
методология и приложение – се развива нова тенденция – дискусионна наука (Multi-messenger
science), разбирана като получаване на информация за едни и същи феномени от различни източници. Тази тенденция, със значителен потенциал,
отрежда голяма роля на съвместните научноизследователски инфраструктури, които генерират висококачествени данни.
Отговорната научна информация ще допринесе за готовността на гражданите да приемат заключенията и решенията, взети въз основа на анализа на данните.
Голямото послание на знаковата конференция е, че мултидисциплинарността е важен
двигател за върхови постижения и максимизира
въздействието на научните резултати върху ежедневието на цялото население.
Дискусиите по време на конференцията, както предстоящите дискусии, ще са база за вземане
на конкретни решения в Съвета на Европейския
съюз относно бъдещата роля и финансирането на
изследователските инфраструктури в следващата
Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и
иновации.
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ДИГИТАЛНОТО БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПА
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
В рамките на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз Министерството
на образованието и науката в сътрудничество с Европейската комисия и по инициатива на българския еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел на 19.04.2018
г. се проведе в НДК конференция на тема „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа:
Високопроизводителни изчисления за научни
и промишлени приложения в изключителни
мащаби“. Участници в тази ключова инициатива
за стратегията на Европейския цифров пазар бяха
представители на европейските институции, на
академичните среди, на национални, регионални
и местни публични органи, на гражданското общество и бизнеса.
Основната цел на конференцията, която се
проведе на изключително високо ниво, беше повишаване на осведомеността относно ролята на
високопроизводителните изчислителни технологии (High Performance Computing – HPC) за формирането на цифровото бъдеще на Европа и за
осигуряване на решения на множество социални
и икономически предизвикателства.
Фокус на обсъжданията беше въздействието на високопроизводителните изчисления за развитието на научните изследвания и иновациите
с акцент върху възможностите за повишаване на
конкурентоспособността на страните от Южна и
Източна Европа. Другият основен фокус на събитието беше ролята на високопроизводителните изчисления в сферата на медицината и по-конкретно – човешкият мозък като една от най-сложните
системи, но също така и персонализираното здравеопазване и медицина. Съвременните научни изследвания и иновации в областта на медицината
разчитат на прецизния и бърз анализ на огромно
количество данни и нови технологии, както и човешки ресурси, притежаващи адекватни умения в
областта на информационните и комуникационните технологии, биоинформатика и др.
Конференцията е ключов момент в процеса
на трансформирането на дигиталното ни бъдеще,
на която беше обсъдено и предложението на Европейската комисия за съвместно предприятие
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EuroHPC, инфраструктура от високопроизводителни изчислителни технологии (HPC), което ще
се внедри в цяла Европа и цели постигане на значително повишаване на научния капацитет и промишлената конкурентоспособност в Европейския
съюз. Предприятието ще подпомага също така
програма за научни изследвания и иновации, която ще разработва технологии и машини (хардуер),
както и приложения (софтуер) за тези суперкомпютри. Инфраструктурата EuroHPC ще осигури на европейската промишленост и особено на
малките и средните предприятия (МСП) по-добър
достъп до суперкомпютри за разработване на иновативни продукти.
Министър-председателят Бойко Борисов
приветства инициативата на Комисията за създаването на център за дигитални технологии и изрази задоволство от участието на България в изпълнението на плановете за създаване на европейски
суперкомпютри. Той изтъкна, че развитието на
супертехнологиите ще помогнат за по-бързата дигитализация у нас и на Балканите, ще е стъпка към
осигуряване на защита от кибератаки и мощен
стимул за развитие на научните изследвания в редица области. Той обърна внимание на традициите
на България и успехите на младите ни олимпийци
в областта на информационните и комуникационните технологии. Премиерът изрази надеждата си
за изграждането на мрежа от центрове за компетентност на местно ниво, за да могат малките и
средни предприятия, научната общност и публичният сектор да получат достъп до високите технологии. България има традиции в ИКТ и потенциал
да стане регионален лидер в сферата на високопроизводителни изчислителни технологии.
Зам-министърът на МОН проф. д.т.н. Иван
Димов определи конференцията като знаково събитие от календара на българското председателство на ЕС, който трябва да бъде прагматичен и
конкурентоспособен съюз, силен фактор на световната сцена. Ефективното сътрудничество между страните от Западните Балкани ще увеличи
достъпът на български учени до международни
изследователски и иновационни мрежи, до по-голямо транснационално финансиране и респ. спо-
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собността на българската система за научни изследвания за постигането на по-бързи и по-добри
резултати за обществото и икономиката не само на
страната, но и на региона. Той беше категоричен,
че учените ни са добри в създаването на паралелни алгоритми, които са в основата на свръхбързия
софтуер. Интелигентният, устойчив и приобщаващ цифров растеж е пряко свързан с устойчиви
икономически и социални ползи за обществото:
електронно управление, електронно обучение,
електронно приобщаване и електронно здравеопазване.
„Този форум е платформа за дебат за ролята на суперкомпютрите за цифровото бъдеще на
Европа, за решенията чрез тях на социални, научни и индустриални предизвикателства и за ролята на НРС за хората и предприятията“ – заяви в
изложението си г-жа Мария Габриел. В изграждане на съвместното предприятие EuroHPC като
интегрирана инфраструктура от световна класа за
суперизчисления и данни HPC, в което Европейската комисия ще инвестира 1 млрд. евро, освен
България ще се включат още 15 страни. Те са се
ангажирали за съвместни инвестиции за изграждането на интегрирана инфраструктура от световна класа за суперизчисления и данни в областта на
медицината, климатичните промени, индустрията
и други предизвикателства на нашето съвремие.
Тя ще бъде достъпна за целия ЕС, като по този начин ще се обединят европейските интереси в един
общ проект, който ще помогне Европа да се върне сред първите суперкомпютърни сили в света.
Това включва три основни цели: да се купят машините, да се използват в техния пълен потенциал
и с изцяло европейска технология. Това означава:
първо, придобиване на суперкомпютри от водеща
класа и изграждане на НРС инфраструктура и услуги, които да са достъпни за широк спектър европейски потребители, от академичните среди, през
малките и средни предприятия, до публичния сектор; второ, реализиране на върхови постижения
в НРС приложенията, успоредно с развитието на
цифрови умения; трето, гарантиране създаването на европейска независима и конкурентна HPC
технология и система на доставки, включваща и
бъдещите квантови технологии, което е от ключово значение за инвестирането в разработването
на микропроцесори, за осигуряване на собствена
НРС технология. Политиките, които трябва да се
формулират в бъдеще, като здравеопазването, персонализираната медицина, енергетиката и клима*

та, са основани на напредналите високоскоростни
компютърни програми и симулации.
Съвместното предприятие EuroHPC ще донесе огромна полза на Европа. То ще е за всички
– от индустрията, малките и средни предприятия,
науката, до публичния сектор във всички държави
членки и особено в онези, които нямат своя собствена развита национална HPC инфраструктура.
EuroHPC изисква солидни инвестиции. За 2019 г.
и 2020 г. трябва да се инвестират над 1 млрд. евро
заедно с държавите членки, които ще подкрепят
до 2020 г. развитието на две предексафлопс машини, няколко суперкомютри от среден клас, както и
ексафлопс* технологията.
Понастоящем нито един от първите десет суперкомпютъра не се намира в Европейския съюз,
ние нямаме суперизчислителна мощност, която да
съответства на икономическия потенциал на съюза. Въпреки че ползваме около 30% от ресурсите
на високопроизводителните изчислителни ресурси по цял свят, нашата индустрия осигурява едва
5% от технологията. Това крие опасност данните,
произведени от европейските научноизследователски центрове и индустрията, да бъдат обработвани извън Европа, да ставаме все по-зависими от
външни за Европа доставчици на данни и услуги,
което, от своя страна, ще подтикне европейските
изследователи и иноватори да се преместят там,
където имат достъп до висококачествените мощности за обработка на данни и високопроизводителните изчислителни технологии. С реализирането на амбициозната европейска инициатива
– съвместното предприятие EuroHPC, Европа ще
трябва да стане четвъртата сила в цифровата икономика.
Високопроизводителните изчислителни технологии са ключови за цифровата трансформация
на индустрията и обществото, тъй като допринасят редица традиционни сектори на икономиката
да станат по-продуктивни, да създават нови иновативни продукти и услуги, които да имат по-висока добавена стойност. От своя страна, новите
бизнеси и стартъпи създават приложения с висока
добавена стойност, благодарение на ефективното обединяване на HPC с други технологии, като
изкуствения интелект или чрез анализа на големи
обеми от данни. Цифровата трансформация на
науката позволява да се правят нови открития и
научни постижения. Днес повече от 700 научни
приложения зависят от високопроизводителните
изчислителни технологии.

ексафлопс – един милиард милиарда изчисления в секунда (бел. ред.).
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Инициативи като хъбовете за цифрови иновации, Центровете за компетентност по изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и киберсигурността ще дадат
възможност да се възползваме от ползите на тези
ключови технологии. България, която има своите
пионери в областта на компютърните технологии
– Джон Атанасов и академиците Любомир Илиев, Ангел Ангелов и Кирил Боянов, би могла да се
възползва от своя дългогодишен опит и традиции
в суперизчисленията и техните приложения и да
играе жизненоважна роля в Югоизточна Европа
и Западните Балкани в ключови области като геномиката, прогнозирането на времето и климата,
биомедицината, материалознанието, изпитанията
на лекарства и молекулярната динамика. България
има потенциал и желание да бъде фактор при постигането на общата ни цел – европейски суперкомпютри от световна класа.
„Затова нашата дългосрочна амбиция е ясна
– да подкрепим създаването на съвместното предприятие EuroHPC и да имаме резултати и видими
ползи не само през следващите няколко години, но
и след 15, и след 20 години“, изтъкна още еврокомисарят Мария Габриел. Тази суперизчислителна
техника ще отвори път за научните изследвания и
приложения, напр. за създаване но нови лекарства,
козметични продукти и симулация на ефектите от
тях, медицинско персонализиране на диагности-

ката, разбиране и моделиране на човешкия мозък,
предвиждане на промените в климата, и т.н., както
и за индустрията. Тя съобщи, че през м. май, като
част от следващата многогодишна финансова рамка, ще предложи амбициозна Цифрова програма
за Европа, която ще заложи на взаимодействието
на високопроизводителните изчислителни технологии с други цифрови приоритети, като изкуствения интелект, киберсигурността, цифровизирането на публичните услуги и цифровите умения.
По време на форума в отделни сесии и панели са били дискутирани и представени примери
за използването на HPC за върхови научни изследвания; нововъзникващи компютърни стратегии и
техните конкретни перспективи за прилагане и
въздействие върху науката и икономиката; нарастващата роля на HPC в неврологията – проектът
за човешки мозък FET; ролята на HPC в Югоизточна Европа. В рамките на събитието заместник-министърът проф. Иван Димов и еврокомисарят Мария Габриел са подписали съвместна декларация
за присъединяване на България към инициативата „Съюз за един милион европейски геноми“. С
документа ще бъдат развити съществуващите национални инициативи за персонализирана медицина и ще бъде засилено сътрудничеството между
държавите членки на ЕС и Европейското икономическо пространство в тази област.

Съюзът на учените в България честити на акад. Александър Петров – член на секция
„Физика“ и председател на Съюза на физиците в България, удостояването му с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ – огърлие, за заслуги в областта на образованието и природните науки.
Откритията на акад. Петров са в основата на множество от съвременните най-високо технологични научни разработки в областта на бионанотехнологиите, мембранната биофизика
и физиката на живата материя.
Изказвайки уважението си към цялостната му творческа и обществена дейност му пожелаваме още дълги години крепко здраве и творческо дълголетие!
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ПАЗАРНИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ
(резултати от социологическо изследване
сред студенти от УНСС)
Доц. д-р Вяра Борисова Стоилова,
катедра „Икономическа социология“,
Университет за национално и световно стопанство
Въведение
В статията се дискутира въпросът за връзката между пазара и справедливостта на основата
на резултати от непредставително социологическо изследване, проведено сред студенти, обучаващи се в Университета за национално и световно
стопанство. Целта на изследването бе да се установи как се съотнасят представите на изследваните студенти за справедливост и нагласите им
като пазарни актьори-продавачи или купувачи за
придобиване на пари извън пазарните правила.
Изследователският интерес на автора към
връката между пазара и справедливостта се породи след дискусия със студенти за морала на пазарните актьори, които са избрали да произвеждат
стоки и услуги в сивата икономика. Този интерес
се ориентира в две посоки: първо, да се направи
опит за идентифициране на принципи на справедливост, присъщи на пазара като ценностен избор
за решение на проблема за производството и разпределението на стоки и услуги и второ, да се установи дали в самата ценностна идея за пазар се
съдържа потенциал, който поражда нагласи за извършване на действия, които не позволяват постигането на пазарните принципи за справедливост
за всички участници в него.
В тази връзка беще проведено и непредставително социологическо изследване сред студенти, обучаващи се в УНСС. Приложен беше методът „пряка нестандартизирана групова анкета“
с открити въпроси [1]. Изборът на метод беше
предопределен от целта да се получи възможно
най-пълна информация от студентите чрез спонтанни и достоверни отговори, без наличието на
какъвто и да е елемент на сугестия. Впоследствие
информацията беше обобщена чрез метода „анализ на съдържанието“. По метода на „отзовалите
се“ бяха изследвани 218 студенти, в т.ч. 119 студенти от първи курс на обучение в професионално направлениие „Икономика и бизнес“ и 99 студенти от трети и четвърти курс от специалностите
„Икономическа социология“ и „Социология“.
Изследването имаше за цел да установи,

първо, какви са изградените представи на изследваните студенти за справедливост и второ, как
тези представи се съотнасят с нагласите им за реализиране на собствения им интерес от достъп до
пари, поставяйки се хипотетично в позицията на
пазарен актьор-продавач (производител на стоки
и услуги или предлагащ способности към труд
срещу възнаграждение).
Основната хипотеза, която беше проверена в изследването е, че двойнствената природа
на пазарния актьор може да породи двойнствено
отношение към пазарните правила (най вече към
правилата за конкуренция) и принципите на справедливост, които се постигат чрез тях.
1. Два принципа на пазарна справедливост
Справедливостта е понятие, с което се характеризират отношения между хората. Това понятие
се използва за характеризиране на човешки решения, действия и дейности, както и на създадени от
хората порядки, обичаи, норми, правила, закони
и разпоредби [2]. Хераклит определя справедливостта като идеалния ред на нещата и обществото. В традициите на Цицерон, Свети Августин и
Свети Тома справедливостта се помества в разменните отношения между хората като постоянна и продължаваща воля всеки да получава това,
което му се полага. Още през 4 в. пр.н.е. Платон
пише в „Държавата“, че основен принцип на справедливостта е ὅπως ἂν ἕκαστοι μήτ‘ ἔχωσι τἀλλότρια
μήτε τω̂ν αὑτω̂ν στέρωνται, „всеки да не притежава
чуждо и да не се лишава от своето (...) справедливостта е запазване на своето и вършене на своето“
[3, с. 174]. Улпиан синтезира този принцип в правилото „Всекиму своето“.
Според Хайек свързването на справедливостта с общество от свободни хора, каквито са
пазарните актьори, е несъвместимо. В условия на
конкуренция както производството, така и разпределението на стоките и услугите, е предоставено
на пазарните сили [4]. Но свободата на пазарните актьори не е някаква абсолютна величина. Тя е
ограничена от правилата, чрез които в едно обще-
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ство функционира пазарът. Конкуренцията също
не е някакво абсолютно свободно състезание, а
състезание по правила. Правилата за придобиване
на права на собственост върху пари, стоки и услуги чрез раменни отношения, както и които и да
са други правила, регулиращи обществени отношения, пораждат неизбежно преценки за съдържащата се в тях справедливост. Според автора в
пазарните правила могат да се идентифицират два
принципа на справедливост – изравняваща (балансирана) справедливост (като характеристика
на конкретно пазарно разменно отношение) и разпределение на шансовете на пазарните актьори за
достъп до пари, а чрез тях до стоки и услуги според техните постижения. Тези принципи следва да
се възприемат само от виждания на автора и като
такива подлежат на дискусия.
Принцип на изравняващата (балансирана) справедливост
Идеята за изравняваща (балансирана) справедливост може да се открие у Аристотел [5]. Той
разграничава обща (универсална) и частна справедливост. Общата справедливост като съвършена
добродетел е въплътена в закона. Частната справедливост може да бъде дистрибутивна (разпределителна), която се осъществява на принципа на
пропорционалността, и комутативна (изравнителна), която характеризира разменните отношения
между хората, които се изграждат на основата
на техните свободни избори и съгласие за еквивалентността на разменяемите блага. Пазарните
актьори реализират своя интерес от придобиване
на права на собственост върху пари, стоки и услуги чрез извършване на пазарни отношения (работодателят разменя достъп до труд (изпълнение
на трудова роля и съответното ѝ възнаграждение)
срещу правото да използва способности на труд в
производството на стоки и услуги; притежателят
на способности към труд ги разменя срещу възможността да упражнява конкретен вид труд, за
който да получи съответно възнаграждение; продавачът разменя стоки и услуги срещу парите на
купувача, а купувачът разменя своите пари срещу
придобиване на желани стоки и услуги).
Пазарните правила предоставят на пазарните актьори свободата да избират с кого и повод
на какво да извършат горепосочените разменни
отношения Онова, което се предполага, че стои
зад всеки свободен избор на пазарния актьор за
извършването на размени, е желанието му да
удовлетвори определена своя нужда по възможно
най-добрия за него начин в рамките на познатите му алтернативи. Само пазарните актьори знаят
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какви ползи търсят да получат чрез една размяна.
Ползата е субективната преценка, която пазарният
актьор прави на основата на съотнасянето на съответното благо (в съвкупността от ползи, които той
е открил за себе си в него) към нуждите, които очаква да удовлетвори с това благо и към разменното
средство, което трябва да даде в замяна. Неизбежна част от свободния избор на пазарния актьор е
преценката му за съотношението между това, което дава, и онова, което ще получи. Затова и всяка
конкретна пазарна размяна се извършва след като
пазарните актьори (страните по размяната) намерят баланс между своите субективни преценки за
справедливостта на еквивалента на разменяемите
блага. За пазарните размени не съществува някаква изначално определена извън пазарните актьори
еквивалентност между благата, които са предмет
на размяна. Тази еквивалентност се постига в рамките на всяка отделно взета размяна и е израз на
свободните избори на страните по размяната.
Принцип на разпределение на шансовете
на пазарните актьори за достъп до пари, а чрез
тях до стоки и услуги, според техните постижения
Хайек счита, че справедливостта като разпределителна справедливост е несъвместима с
пазара, тъй като пазарът не разпределя доходи [6].
Това наистина е така, доколкото при пазара не е
налице някаква изначално съществуващо богатство, в т.ч. и парично, което подлежи на разпределение. Пазарът като съвкупност от доброволни
пазарни размени е спонтанен ред, който е резултат
от множество непрогнозируеми свободни избори
на пазарни актьори, които решават по свои критерии кога, къде, с кого и по повод на какво да осъществят пазарни размени. Колко ще бъдат правата
на собственост върху пари, които ще получат пазарните актьори (производители на стоки и услуги
и притежатели на способности към труд) зависи
от свободните избори на купувачите, в т.ч. и работодателите. Затова при пазара не говорим за разпределение на доходи (права на собственост върху
пари), а за разпределение на шансове за достъп до
пари, а чрез тях и до стоки и услуги. Понятието
„шансове“ се използва от Вебер, когато той определя пазара като „конкуренция за пазарни шансове“ [7, с. 36]. Вебер използва понятието „шансове“ в контекста на разбирането си, че пазарът не е
просто размяна, той е особено социално поведение – конкуренция. Конкуренцията, според него,
е „формално мирно (ненасилствено) поведение за
повишаване на шансовете, към което се стремят и
другите“ [7, с. 27]. Вебер включва конкуренцията
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в целия процес по създаването на определено благо, предназначено за пазарна размяна, а не само в
крайната фаза на конкуренция между произведени блага. Производството на определено благо (в
зависимост от неговата специфика и технология
на производство) е предшествано от придобиване на шансове за неговото производство. Според
Хайек, при равенство на всички пазарни актьори
пред правилата, всеки един от тях взема от пазара онова, което той му дава, при положение, че е
играл честно, т.е. по правилата [8, с. 33]. А онова,
което той може да получи от пазара, са спечелените свободни избори на другите пазарни актьори, чрез които е успял да реализира желаните от
него пазарни размени. Те са неговите постижения,
доколкото са израз на спечелените свободни избори на купувачи. Колкото един пазарен актьор е
по-добър от конкурентите си, толкова по-големи
са неговите шансове за достъп до пари, а чрез тях
до стоки и услуги.
Обстоятелството, че разпределението на
шансовете за достъп до пари и блага се извършва
в условия на конкуренция, означава, че не всички ще успеят в еднаква степен. Някои ще спечелят повече, други по-малко, трети ще претърпят
провал в свободния си избор за организиране на
дейност за производство на блага или в свързването си с определен работодател (предприемачи
фалират, а наемни работници и служители губят
работните си места). Принципът на разпределение на пазарните шансове за достъп до пари, а
чрез тях и до стоки и услуги според постиженията, трябва да се разглежда само по отношение на
това, дали парите отиват при онези, чиито блага са
предпочетени в условията на конкуренция. Чрез
свободните си избори купувачите възнаграждават
онези продавачи, които са предпочели за размяна.
Това възнаграждение е само и единствено на основата на предложените от продавачите стоки и
услуги и никакви други фактори нямат значение.
Всеки продавач получава толкова, колкото са реализираните от него пазарни размени, а не толкова,
колкото са неговите нужди от пари. Самият Хайек
пише, че „всеки бива възнаграждаван съобразно
ценността (полезността), които неговите специални постижения имат за другите и тя не е съотносима към неговите нужди“ [8, с. 26].
Определен изследователски интерес за автора представлява начинът, по който присъщата на
пазара социална роля „пазарен актьор“ допринася
за реализирането на посочените по-горе принципи на справедливост.
2. Двойнствената природа на пазарния

актьор като причина за амбивалентно отношение към пазарните правила
Да се разглежда човекът в обществото като
изпълнител на социални роли е един от социологическите подходи към разбирането на съвместния живот. Конструкцията „социална роля“
е безотносителна към която и да е обществена
дейност, доколкото е част от институционалния
стандарт, регулиращ тази дейност. Присъщата на
пазара социална роля „пазарен актьор“ има двойнствена природа. Последната намира израз в това,
че актьорът е както производител (продавач), така
също и потребител (купувач), от гледна точка на
това в рамките на кое равнище на свобода прави
своя избор – избор на организиране на дейност за
производство на блага (избор на извършване на
конкретен вид труд) или избор на стоки и услуги. (Тази двойнственост не се отнася за лицата в
нетрудоспособна възраст, както и за онези, които
поради причини от различно естество са възпрепятствани да извършват трудова дейност или разполагат с достатъчно парични средства и не им
се налага да се трудят. Те участват в пазара само
като купувачи). Онова, което свързва двете страни
(лица) на пазарния актьор – продавач и купувач, са
парите. Като продавач и купувач пазарният актьор
се намира обаче в качествено различни ситуации
на рационалност по отношение на пазарните правила, които определят достъпа до парите.
Когато пазарният актьор е в позицията на
продавач, той ориентира произвежданите от него
стоки и услуги към нуждите на другите като средство за придобиване на права на собственост върху пари. Това важи и в случаите, когато пазарният
актьор предлага за размяна своите способности
за труд срещу парично възнаграждение. В този
случай той свободно избира да изгради своите
способности за труд в такова качество (знания,
умения и компетентности), които ще му позволят да произвежда определени стоки и услуги за
другите. Фактът, че пазарният актьор – продавач,
адресира произвежданите от него стоки и услуги
(и способности за труд) към нуждите на другите (способност, която Смит нарича симпатия), е
всъщност принуда, наложена от конкуренцията.
Пазарният актьор – продавач, разглежда произвежданите стоки и услуги (или способностите си
за труд) като средство за постигане на целта – придобиване на права на собственост върху пари. В
стремежа си към постигането на тази цел той се
конкурира с много други актьори – продавачи като
него за свободните избори на купувачите. Конкурентната ситуация го превръща в обект на срав-

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

17

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

нение и оценка, които могат да доведат както до
избора, така и до неизбора му от страна на пазарните актьори – купувачи.
Конкурентната ситуация, в която се намира
пазарният актьор – купувач, е радикално различна. Той не се конкурира с други пазарни актьори
– купувачи за стоки и услуги. (изключения има
в случаите на придобиване на блага, предлагани
на търг, напр. произведения на изкуството и др.,
които се предлагат за размяна само в един екземпляр). Пазарният актьор – купувач изгражда рационалността на своите действия (избори) върху
сложна система от сравнения и оценка и в ограничеността на правата на собственост върху пари,
които притежава. Той достига до желаните от него
стоки и услуги единствено и само, ако успее да
заплати тяхната цена със своите пари, които най
често е получил в качеството си на продавач.
Двойнствената природа на пазарния актьор
поражда хипотезата, че проблематична за реализирането на присъщите на пазара принципи на
справедливост е фигурата на пазарния актьор –
продавач. Намирайки се в конкуренция с други
като него, той е изкушен да търси по-изгодни пазарни шансове за достъп до пари извън пазарните
правила и най-вече извън правилата за конкуренция. Тази хипотеза бе проверена в рамките на проведеното изследване.
На въпрос: „Какво разбирате под „справедливост”? 80 % от студентите са изразили
мнение, че справедливостта е равенството пред
законите и синоним на равноправие и равнопоставеност. („Няма справедливост там, където законите не се спазват или не се прилагат“.
„Справедливостта е върховенство на закона (равенство)“. „За справедливост може да се говори
само в случите, когато законите на дадено общество се спазват от всички и всички, независимо
от власт и престиж, се санкционират еднакво,
ако са престъпили нормите“).
При 70 % от студентите, отговорили, че
справедливостта е равенство пред закона, е налице и допълнително разбиране за справедливостта
като еквивалентност между дадено и получено.
Последното намира израз в такова разпределение
на благата в една или много социални връзки, в
които всеки е получил еквивалента на стойността
на това, което е дал, за да задоволи собствените
си нужди. („Справедливостта е удовлетворение
и чувство на достатъчност от това, което индивидът е получил след размяната“. „Справедливостта за мен е разменно отношение, в което има
еквивалентност на даването и получаването. Да
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получиш това, което си заслужил, е справедливо.
Проблемът обаче идва от това, че онова, което
си заслужил, се определя от ценностите и нормите, а те в България са най-размитото понятие“.
„Справедливостта е стремежът всичко да бъде
отсъдено по разумен начин, напр. ако не съм учил,
да получа слаба оценка“. „Всеки да получава благата от собствения си труд“. „Зъб за зъб, око
за око“. „Каквото повикало, такова му отговорило“).
Според 15 % от студентите, когато се говори за справедливост, става дума за абстракция,
която не намира своето реално проявление.
(„Справедливост няма, живеем в един объркан
свят“. „Едно и също нещо може да е справедливо
за едни и несправедливо за други“. „Идеологическа абстракция, която не може да се постигне
в действителност за всички хора. Важното е да
се постигне за мнозинството, което да доведе до
социален ред“. „Откакто свят светува всички са
равни, но някои са по-равни“. „Няма пълна справедливост, има само компромисен вариант на
справедливост“. „Справедливостта е въпрос на
гледна точка”. „Справедливостта е субективна
и зависи от ситуацията“).
Само 5% от изследваните студенти са изразили мнение, че справедливостта е състояние на
абсолютно равенство между хората. („Справедливостта е, когато хората разполагат с равни
части от дадени блага, имат сходни умения и
получават равни по обем и стойност блага за качествата си“).
Анализът на съдържанието на получените
данни показа, че преобладаваща част от представите на изследваните студенти за справедливост
се поместват в традиционните разбирания за
справедливостта като „равенство на всички пред
правилата“ и „еквивалентност между дадено и получено в рамките на едно разменно отношение“.
Налице е обаче и съмнение, че в обществото може
да се постигне подобна справедливост за всички.
Изразените от изследваните студенти разбирания за справедливостта се оказват в сериозно
противоречие с отговорите им на въпроса: „Бихте
ли се съгласили да работите за работодател,
който Ви заплаща по-висок размер на трудово възнаграждение от този, за който и Вие, и
той плащате по-нисък размер на данъци и осигуровки“? Така поставеният въпрос предполага
изследваните студенти да се поставят в ролята на
пазарен актьор – продавач (в случая на предлагащи за пазарна размяна своите способности за труд
срещу възнаграждение). При 90 % от изследвани-
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те студенти се установи положителна нагласа за
подобно поведение. За отбелязване е, че въпреки
отсъствието във въпроса на молба за посочване на
причините, пораждащи подобно съгласие, такива
са посочени от 75 % от отговорилите положително на въпроса. Вероятно това се обуславя от факта
на осъзнаването, че се прави нещо нередно, извън
правилата, което трябва да бъде аргументирано,
да срещне разбиране и да не породи морална укоримост. Най-често споменатите причини за пораждането на положителна нагласа за извършване
на пазарната размяна: „способности за труд срещу
възнаграждение“ при явно нарушение на пазарните правила, могат да се обособят в три групи:
Първо, липса на доверие в държавата
(„Защото не разчитам на пенсия и не е гарантирано дали тези осигуровки се връщат пак при
мен и близките ми под формата на здравеопазване, качествена инфраструктура и др., каквото е
основното им предназначение“. „В днешно време
нашата държава се развива по такъв начин, че
не се знае след време дали ще има пенсии за нас“.
„Защото държавата е най-големият крадец“).
Второ, осъзната неравнопоставеност с работодателя по отношение определянето на условията за пазарната размяна „способности за
труд срещу възнаграждение“ („Все още нямам
необходимата квалификация да избирам какво и
при какви условия да работя“. „Защото такива
са условията на работодателите“. „Защото все
нещо трябва да се работи, а трудно намирам работа, която искам“).
Трето, преференциране на краткосрочни
за сметка на дългосрочни цели („Защото искам
да си осигуря удобства сега, а не когато остарея“. „За мен днес е важно да получавам повече
пари, отколкото на старини, до които може и да
не достигна“).
Заключение
Анализът на съдържанието на получените
отговори даде основание да се направят следните
основни изводи:
Първо, в частта си на производител (продавач) социалната роля „пазарен актьор“ въплъщава
цивилизационното самопринуждение на човека
към труд, доколкото достъпът до (дейност) труд е
основният законен достъп до пари за членовете за
обществото. Всеки пазарен актьор е свободен да
търси максимизация на ползите (в случая парите).
Но е твърде вероятно той да търси тази максимизация не само в рамките на присъщата на пазара
„изравняваща справедливост“ (еквивалент между
произведените стоки и услуги или способностите

за труд, които предлага за размяна срещу пари), а и
като максимизация на нуждите от блага, които
може да удовлетвори с тези пари. Парите са необходими на човека не само за да получи стоките
и услугите, които се разменят по пътя на пазарната
размяна, но и за достъп до блага, които се разменят чрез парична, но не пазарна размяна. Поради
тази причина социалната роля „пазарен актьор“
съдържа в частта си производител (продавач) потенциал за нагласа към избягване на пазарните
правила, особено на правилата за конкуренция,
с цел реализиране на по-добри пазарни шансове и по-лесен достъп до пари. Този потенциал се
реализира като избор за извършване на дейност
(труд) в сивата икономика, участие в различни корупционни практики и др. Нарушенията на конкуренцията създават предимства на определени
пазарни актьори, които ограничават определената
от правилата инструментална свобода на другите
пазарни актьори. По същество това компрометира
пазарния принцип на справедливост, че разпределението на шансовете за достъп до пари, а чрез
тях до стоки и услуги се извършва според постиженията на пазарните актьори в условия на конкуренция. Затова и конкуренцията трябва да бъде
защитавана. Според някои изследователи, наред с
тази защита е необходимо да се потърсят и други
механизми за изграждане на действени правила за
конкуренция. Така например, носителят на Нобелова награда за икономика Жак Тирол предлага
„политиката за насърчаване на конкуренцията да
е адаптирана към конкретните условия на всеки
отрасъл“ [9].
Второ, приемането от страна на предлагащия за размяна способности за труд на условията
за извършване на пазарна размяна, предлагани от
работодателя, с ясното съзнание, че те нарушават
пазарните правила, е израз на самопринудата
към труд, която е изчерпала своите възможности за свободен избор и на практика се е превърнала в принуда. Тази принудителност произтича
от самата природа на социалната роля „пазарен
актьор“, която предполага, че за да може актьорът
да бъде потребител (купувач), той трябва да е и
производител (продавач). За да може да разменя
пари срещу блага, актьорът трябва преди това да
ги е спечелил, или казано с други думи, свободата
за избор на стоки и услуги преминава през (само)
принудата към труд като законен достъп до пари.
Трето, в пазарната размяна „способности
за труд срещу възнаграждение“ в редица случаи
работодателят има по-голяма свобода да определя
условията на трудовия договор. Това произтича от
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факта, че собственикът на капитал (работодател) има повече алтернативи за избор за получаване на доходи от вложението на своя капитал.
Той търси максимизация на дохода от своя капитал, отчитайки и риска на предприемачеството в
условия на конкурентна пазарна среда. Поради
това той може да се ориентира към максимизация
на ползите, изразяващи се в сигурен доход, който
изисква само първоначално вложение на капитал
(например закупуването на недвижима собственост и отдаването ѝ под наем) или да потърси
спекулативни вложения (например покупко-продажба на валута, покупко-продажба на злато, произведения на изкуството и др). За собственика на
способностите за труд, алтернативите за получаване на доход са основно две. Той може да се
опита самостоятелно да започне производство на
стоки и услуги, на които съответстват неговите
специфични знания и умения. Това предполага и
наличието на капитал, който той, ако не разполага,
трябва да получи от кредитните институции при
съответните условия за това. Във втория случай
той може да предложи за размяна своите способности за труд срещу възнаграждение в условията
на конкуренция за достъп до желаната трудова позиция. Тази разлика в наличието на алтернативи
за свободен избор пред собственика на капитал
и собственика на способности за труд в редица
случаи не позволява да се реализира присъщия
на пазара принцип на изравняващата справедливост. И макар стигането до пазарна размяна
да приема формата на доброволно споразумение
(свободни избори и от двете страни), за собственика на способностите за труд то може да носи
известна неудовлетвореност от договорения еквивалент на размяната. В такива случаи той се съгласява на подобна размяна поради необходимостта
да има някакъв достъп до пари, но продължава да
търси по-удовлетворяващи го алтернативи, които
в крайния случай могат да приемат формата на
емиграция.
Четвърто, в случаите, в които и предлагащият за размяна своите способности за труд, и работодателят се съгласят да работят в нарушение
на пазарните правила (например в зоната на си-

вата икономика), те правят своите избори не само
като изпълнители на социалната роля „пазарен актьор“, но отчитат и изпълнението на редица свои
други роли, сред които особена значимост играе
ролята им на „гражданин“. Когато в качеството си
на изпълнители на социалната роля „гражданин“
те преценяват като несправедлива размяната
между тях и държавата (например по отношение размера на различните видове данъци,
такси, осигуровки и др.), тази преценка инструментализира поведението им като пазарни
актьори. Последното намира израз в това, че те
търсят начин да „изправят“ и компенсират преценената като несправедлива еквивалентност между
дадено и получено в размяната им с държавата
чрез една изравняваща справедливост помежду си
в нарушение на пазарните правила.
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MARKET PRICIPLES FOR JUSTICE
(results from a sociological survey among students from UNWE)
Vyara Stoilova

Abstract
The article analyzes the results of a non-representative sociological survey conducted among students trained
at the University of National and World Economy. The aim of the study was to find out how students‘ perceptions
of fairness correlated with their attitudes as market actors-sellers to realizing their own money interests outside of
market rules.
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НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

IUFRO И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Акад. Александър Х. Александров,
Отделение „Аграрни и лесовъдни науки“ – САЧК
Международният съюз на горските изследователски организации (IUFRO) представлява глобална мрежа за горско научно сътрудничество,
което понастоящем обединява над 15 000 изследователи по горите от около 700 организации в 122
страни членки с главна квартира в Мариабрун –
квартал на Виена.
Мисията на тази организация е да повишава
качеството на горската изследователска дейност и
да поощрява развитието на научнообосновани решения за предизвикателствата към горите в полза
на тях и на хората в света.
Стратегията на ИЮФРО за периода 2015 –
2019 г. включва три цели и седем приоритета [11]:
Цели:
1. Водещи изследвания: Стремеж към качество, съответствие и съвместни действия.
2. Сътрудничество в мрежа: Повишаване на
комуникацията, видимостта и напредъка.
3. Политическо въздействие: Осигуряване на
анализ, прогнози и опции.
Приоритети:
1. Гори за хората.
2. Горско разнообразие и ползи от екосистемите.
3.Гори и климатични промени.
4. Взаимодействия на гора и вода.
5. Горска биомаса и биоенергия.
6. Гори и горски продукти за по-зелено бъдеще.
7. Горски здравен статус в променящия се
свят.
ИЮФРО е създадена през 1892 г. в Еберсвалде
– Германия, от три страни основателки: Австрия,
Германия и Швейцария и представлява една от
най-старите неправителствени организации след
„Червен кръст“ и „Пощите“.
Органите за управление на ИЮФРО са конгресите, Международният съвет (с по един представител от всяка страна), Президентът, Бордът
– от 25 членове, и Секретариатът. Конгресите се
провеждат обикновено през 5-годишен интервал,
като по време на Първата и Втората световна война те са отлагани за по-дълъг период. До сега са
проведени 24 конгреса, от които 17 в Европа (в
Австрия и Германия – по три, във Финландия и
Швейцария – по два, в Швеция, Норвегия, Обеди-

нено кралство, Италия, Франция, Унгария и Югославия – по един) [4, 9], в Северна Америка – 3 (в
САЩ – два, в Канада – един) [5, 11], в Азия – 3 (в
Япония, Малайзия, Република Корея – по един) [8,
10] и в Австралия – 1 [9].
За президенти на ИЮФРО са избирани предимно европейци – общо 20: от Германия – четири, от Австрия, Швейцария, Финландия и Обединеното кралство – по двама, от Белгия, Унгария,
Швеция, Франция, Италия, Норвегия, Югославия
и Дания – по един; от Америка – от САЩ – двама,
от Азия – двама (Малайзия и Република Корея –
по един). Тези данни показват силно доминиране
на европейските горски изследователски организации поради обстоятелството, че лесовъдството
като практика и наука през 19 в. се заражда в Европа.
За първия конгрес на ИЮФРО през 1893 г.
във Виена са изпратени покани за участие до осем
страни (Австрия, Германия, Швейцария, Унгария,
Италия, Русия, Франция и Швеция), но се отзовават само първите пет, като броят на официалните
участници е 19. За сравнение с големия прогрес на
ИЮФРО, на последния конгрес в Солт Лейк Сити
– САЩ през 2014 г. имаше 3700 участници (2500
изследователи и 1200 практически деятели [11].
Откриването на конгресите на ИЮФРО обикновено започва с встъпителни речи на президента
на организацията, зам.-генералния директор на
ФАО и ръководител на Департамента по горите,
представител на Генералния секретар на ООН,
президента или министър-председателя на страната – домакин. Основните пленарни доклади се
възлагат на нобелови лауреати, изявени общественици, писатели, водещи учени, природозащитници и администратори. Техническите доклади и
постерите на конгреса в Сеул (2010) бяха съответно 916 и 1146, а на конгреса в Солт Лейк Сити
(2014) – около 1200 и 1170 [10, 11]. Тази огромна
информация е невъзможно да се проследи през
конгресните дни и тя изисква внимателен прочит
впоследствие от екип от специалисти в различни
направления, за да се анализират горските проблеми и насоките за тяхното решаване.
Предконгресните едноседмични обучителни
семинари по първостепенни теми (климатични
промени, здравен статус, намаляване на бедността
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и др.) се организират чрез Програмата за развиващите се страни (IUFRO – SPDC). Младите изследователи от Африка, Азия и Латинска Америка
получават възможност за допълнителна професионална подготовка по различни горски научни
направления.
Програмата за финансово подпомагане на
учени (Scientific Assistance Program) за участие в
конгреси на ИЮФРО дава предпочитание на млади изследователи при следните условия: представяне на доклад или постер, възраст до 45 години,
активно включване в дейността на организацията, научни достижения през последните 5 години
(публикации, доклади и др.).
По време на конгресите се извършва ритуално
залесяване и се провеждат еднодневни посещения
на изследователски обекти с различна тематична
насоченост, свързана с дейността на отделните дивизии на ИЮФРО. За сега те са общо девет, както
следва:
1. Лесовъдство.
2. Физиология и генетика.
3. Горско-експлоатационна техника и технология.
4. Горска инвентаризация, моделиране и управление.
5. Горски продукти.
6. Социални аспекти на горите и лесовъдство.
7. Здравен статус на горите.
8. Горска околна среда.
9. Горска политика и икономика.
Последната регионална конференция у нас
през ноември 2016 г. в ЛТУ, София и УОГС „Юндола“ беше в обсега на Дивизия 5 – „Горски продукти“, която включва изследвания върху дървесината и други горски продукти и тяхното използване,
микроскопски и макроскопски свойства, технически качества и ползване в строителството, запазване при съхраняване и употреба, както и техните
физични показатели, сушене и преобразуване.
На конгресите на ИЮФРО се обсъждат и приемат резолюции и декларации, които съдържат обобщени констатации, становища, намерения, послания и указания към научните и практическите
деятели от горския отрасъл в света. В конгресната
резолюция от Брисбейн – Австралия през 2005 г.
[9] се обърна внимание на следното:
• Популационният растеж, миграцията, урбанизацията и технологичните промени трансформират начините, по които горите се възприемат,
стопанисват, запазват и използват. Освен това, сега
от горите се очаква повече, отколкото в миналото.
• В същото време горската покривка продъл-
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жава да намалява в повечето части на света и скоростта на обезлесяване остава тревожно висока.
Сред краткосрочните последици от обезлесяване
и горска деградация са загубата на биоразнообразие, неблагоприятните въздействия върху прехраната и намаляването на местните дървесни и недървесни продукти.
• Инвестирането на средства в горската наука
и технологии допринася за социално-икономическото развитие и запазването на горите като природни животоподдържащи системи за настоящето
и бъдещите поколения.
На последния конгрес в САЩ (2014) се прие
декларация за ролята на науката при предприемане на практически мерки за увеличаване на устойчивостта на горите и техния капацитет с оглед
осигуряване на екологични, икономически, социални, културни, духовни и здравни ползи, които
да поддържат селските общности и нарастващите
градски пренаселени зони в целия свят. ИЮФРО
се ангажира да разшири и интензифицира усилията си към решаване на предизвикателствата за обсъждане на ХIV Световен горски конгрес на ФАО
в Дърбан – Република Южна Африка и на форума
по горите на Обединените нации в Ню Йорк за бъдещия дневен ред.
Международният съвет на ИЮФРО провежда
по две сесии на всеки конгрес, на които се обсъждат докладите на президента, вицепрезидентите и
Изпълнителния директор, бъдещaта политика на
организацията и нейната стратегия, конгресната
резолюция и мястото на следващия конгрес. Управителният съвет избира с тайно гласуване президент, двама вицепрезиденти и членове на Борда
на ИЮФРО, одобрява номинираните за почетно
членство и разглежда всички предложения на организациите членки.
Освен редовните конгреси ИЮФРО организира и конгреси по региони (за Африка, Латинска Америка, Тихоокеанска Азия, Североизточна
Азия, Азия и Океания), които са насочени към решаване на регионални научни и практически проблеми по горите.
От юбилейните конгреси следва да се отбележат: 100 години ИЮФРО – в Еберсвалде (31
август – 4 септември 1992 г.) [6] и 125 години
ИЮФРО – във Фрайбург (19 – 22 септември 2017
г.).
В периодите между конгресите се организират от няколко десетки до стотици конференции
под егидата на ИЮФРО, като понякога са от 2–3
до 7–8 на месец, което показва голяма активност
на част от страните членки на ИЮФРО при пла-
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ниране на научни форуми.
С оглед стимулиране на научните изследвания
са обособени две категории награди:
I. За заслуги към ИЮФРО:
▪ Почетно членство (Honorary Membership).
▪ За забележителни заслуги (Distinguished
Service Award).
▪ За особени заслуги (Special Recognition
Award).
▪ Сертификат за признание (Certificate of
Appreciation).
▪ Юбилеен сертификат (Anniversary certificate).
▪ Сертификат за членство (Membership
certificate).
II. Награди за научна дейност:
▪ Изтъкнати научни достижения (Scientific
Achievement Award).
▪ Съществени докторантски изследвания
(Outstanding Doctoral Research Award).
▪ Студентски изследвания в горската наука (IUFRO Student Award for Excellence in Forest
Science).
▪ За наука от страната домакин на Световен
конгрес (IUFRO World Congress Host Scientific
Award).
▪ Най-добър постер (Best Poster Award).
По време на конгресите се организират също
така професионални изложби с горска темaтика. На конгреса в Солт Лейк Сити участваха 128
фирми, институти, университети и издателства,
представяйки техните продукти, съвременни технологии и образователни програми на общо 290
щанда. Всред тях бяха Горската служба на САЩ
с подразделенията си, Центърът за международни
горски изследвания, Китайската горска академия,
Международната организация за тропическа дървесина, НАСА, горски изследователски институти на Финландия, Република Корея, Обединеното
кралство, Световнияt център по агролесовъдство,
университети предимно от САЩ и Канада, научни
издателства и др.
Един ден по време на конгресите се заделя за
посещения на горски обекти, включващи национални паркове, мултифункционално стопанисване
на горите, екология и горска генетика, ентомология и фитопатология, пожари, горска механизация
и експлоатация, рекреация и др. Някои обекти са
специфични като мангрови гори, каучукова индустрия, културно наследство на аборигените (XXI
конгрес в Куала Лумпур, 2000) [1, 8], култури от
Eucalyptus и Acacia, субтропически гори (XXII
конгрес в Брисбейн, 2005) [2], защитени територии, възстановяване на ландшафта, недървесни

продукти, дървопреработваща индустрия (XXIII
конгрес в Сеул, 2010) [10], природни паркове, каньони, плата – общо 27 направления (XXIV конгрес в Солт Лейк Сити, 2014) [11].
Следконгресните екскурзии с продължителност до 3-4 дни обхващат лесовъдството и горската индустрия на обширни географски райони,
включващи горски генетични ресурси на Тайланд,
плантации от тиково дърво на Централна Ява –
Индонезия, целулозна индустрия на Суматра (XXI
конгрес), Гори на Папуа, Нова Гвинея, Нова Каледония, Нова Зеландия и Тасмания (XXII конгрес),
гори на Япония и Китай (XXIII конгрес), гори на
САЩ ( вкл. Аляска) и Канада (XXIV конгрес).
Новото ръководство на ИЮФРО включва
следния състав: президент – проф. Майкъл Уингфийлд (Република Южна Африка), вицепрезиденти – д-р Бьорн Ханел (Швеция) и д-р Джон Парота
(САЩ), проф. Дон К. Ли – предшествуващ президент (Република Корея) и изпълнителен директор
– д-р Александър Бук.
България членува в ИЮФРО от 1976 г. с участие на две организации: Институт за гората при
Българската академия на науките и Висш лесотехнически институт (сега Лесотехнически университет). Националният комитет на ИЮФРО
обикновено се номинира от президента на БАН
и включва председател, двама членове от ЛТУ и
двама – от Институтa за гората.
България участва с делегати и доклади на почти всички конгреси и на някои тематични конференции като:
- „Морфологична и физиологична характеристика на растителен материал“, Франкфурт, юни,
1980 г.
- „Регионална среща на ИЮФРО за Източноевропейския регион“, Зволен, септември, 1993 г.
- Трета Балканска конференция „Проучване,
опазване и използване на горските ресурси“, София, октомври, 2001 г.
- „Развъждане и генетични ресурси на 5-иглените борове“, Орегон – САЩ, юли, 2001 г. и Румъния, септември, 2003 г.
- „Лесовъдството – мост към бъдещето“, София, 2010 г., както и други форуми.
Докторантът инж. Борислав Янгьозов участвува на конгреса в Сеул с финансова подкрепата
на президента на ИЮФРО – проф. Дон Ли, който
подпомогна и други млади изследователи.
По случай 85 години горско опитно дело в
България Институтът за гората – БАН беше награден с юбилеен сертификат на ИЮФРО през
2013 г.
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Най-голямо участие на български представители в конгрес на ИЮФРО беше осъществено
през септември 1986 г. в Любляна от група учени
от Института за гората и Висшия лесотехнически
институт, ръководена от проф. Димитър Велков –
председател на секция „Лесотехнически науки“
при Съюза на учените в България.
У нас ИЮФРО спомогна за създаване на мрежа от горски опити за съвместна изследователска
дейност и допринесе за опознаване на горите на
Балканите, Европа и на други континенти.
В сравнение с други страни, съизмерими с нашата, участието на България с доклади на конгреси, конференции и семинари на ИЮФРО е може
би под научните ѝ възможности.
По-активна е дейността ни в Международния съвет на тази организация при формулиране
на нейната стратегия, по принципите за избор на
координатори на дивизии и на страна домакин за
следващ конгрес, както и по други текущи въпроси.
Следващият конгрес на ИЮФРО ще се състои
за първи път в Южна Америка през 2019 г. в Куритиба – Бразилия. Кандидати за страна домакин
бяха също така Фрайбург – Германия и Стокхолм –
Швеция, но надделя изборът на страна с огромни
тропически гори от Южното полукълбо.
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IUFRO AND PARTICIPATION OF BULGARIA
Alexander H. Alexandrov

Abstract
The International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO) represents a global net for
forest scientific collaboration combining more than 15000 researchers on forestry from approximately 700
organizations of 122 country-members. It was founded in 1892 in Eberswalde by Austria, Germany and
Switzerland. The mission of this organization is to increase the quality of forest research activity and to
encourage the development of scientifically proved decisions on challenges to forests.
Bulgaria is a member of IUFRO since 1976 with participation of two institutions: the Forest Research
Institute (FRI) at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) and the Forestry University (FU) – Sofia.
The National Committee of IUFRO is nominated by the President of BAS and includes a Chairman, two
representatives from FU and two – from FRI. Bulgaria takes part almost in all congresses (with frequency of
every 5 years), in some conferences, symposiums and seminars.
The next congress will be carried out for the first time in South America (Curitiba – Brazil) in 2019. The
country was selected for the large tropical forests near the Amazon.
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

Научноизследователският сектор (НИС) към Технически университет – София е
самостоятелно звено, в което се извършват научни изследвания на международно равнище и с
признато в световен мащаб качество, доказателство, за което са редица съвместни проекти с
партньори като Siemens, Ericsson, Microsoft, Daimler/Chrysler, AREVA „SPIRAL-2“, DESY, Airbus,
Lufthansa, ABB, Liebherr и др. В НИС се предлагат и консултантски и образователни услуги на
местния, националния и международния бизнес.
Основните области на експертиза са:
• Автоматика
• Информационни и комуникационни
технологии
• Електроника
• Електроинженерство
• Енергетика и енергомашиностроене
• Топлотехника и ядрена енергетика
• Топлинна и хладилна техника
• Хидроаеродинамика и хидравлични
машини
• Текстилна техника и технологии
• Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника
• Машиностроене
• Мехатроника
• Материалознание и теория на
материалите
• CAD/CAM и технология на
машиностроенето
• Транспортна техника и технологии,
Аеронавтика
• Приложна математика и приложна
физика
• Индустриален мениджмънт
• Бизнес администрация
• Индустриален дизайн
Научноизследователският сектор към найголемия технически университет в България има
добре развита научна инфраструктура, която е
концентрирана в 4 центъра за върхови постижения
и над 40 лаборатории. Това позволява да се
осъществява трансфер на наукоемки продукти и
технологии на национално и международно ниво.
Привлечените средства от научноизследователска
дейност за последните 5 години превишават 30
млн. лв.
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Материалите в рубриката са от Научна конференция на тема:
НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА,
организирана от Съюза на учените в България – Комисия по етика
и Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН,
с подкрепата на Българската академия на науките
(23 ноември 2017 г., Големия салон на БАН)

НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА ЗА
СИГУРНОСТТА – МЯРА СПОРЕД МЯРА
Проф. д.н. инж. Стойко Стойков,
доц. д-р инж. Петър Маринов,
секция „Сигурност и отбрана“ към СУБ,
проф. д.н. Севдалина Димитрова,
доц. д-р инж. Румен Маринов,
СУБ – клон Велико Търново
С враг врагувам – мяра според мяра,
с благ благувам – вяра зарад вяра...
Пейо Яворов
Навлизането на човечеството в ерата на
ноосферата1 налага на нации като българската
да концентрират вниманието си върху натрупването на интелектуален потенциал, потребен за
укрепването и развитието на благосъстоянието
на българското гражданско общество, както и на
собствено място в интеграционен, съюзен и коалиционен план. Посредством националния духовен потенциал България може да устои на външни
и вътрешни неблагоприятни въздействия и да се
развива успешно в световното интелектуално съревнование.
Лъженаука или псевдонаука (от гр. ψευδής
– лъжлив, неверен, и наука) е вид твърдение, дейност, метод, практика или теория, които твърдят,
че са научни и на пръв поглед дори може да изглеждат такива, но на които липсват някои от характерните за науката изисквания: не използват
научния метод; не могат да представят разумни
и достоверни доказателства; не отговарят на елементарни научни критерии [21].
Разбира се, съществуват епистемологични

разногласия по отношение на научния метод и използваните критерии за разграничаване на науката от псевдонауката и по принцип за намиране на
обективен и надежден начин за класифицирането
им. Псевдонауката се характеризира с неяснота,
непълнота, изопачаване или преувеличаване на
ефектите и обикновено с липса на развитие на теорията и нежелание за експериментална проверка
[5].
Целта, която си поставяме в тази статия, е да
бъдат представени валидни заключения за взаимовръзката между динамиката в рейтинга на университетите в сферата на образованието и науката
за сигурност и публикационната активност (псевдоактивност) на академичния им състав в контекста на лъженауката. Научният подход е система
от принципи (които се развиват и променят), с помощта на които се достига до обективно познание
на действителността (думата подход2 има гръцки
произход и означава „изследване, учение, път на
познание“).
Научният подход е съвкупност от наблюде-

Ноосфера (гръц. νόος – разум и σφαῖρα – сфера) – термин, предложен от Едуард Леруа. Ноосферата е нов
стадий на еволюцията на биосферата – сфера на Разума.
2
Съвкупност от начини и средства за пристъпване към определен проблем.
1
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ния, измервания, предположения, експерименти
и верификация. Логичното му прилагане се състои в разпознаване на науката от лъженауката и
различни форми за получаване на познания. Тази
съвкупност от начини и средства има конкретна
поредност, като отчита основната цел на научния подход, която несъмнено е да бъдат изведени
валидни изводи от достъпната информация, без
стремеж, че изводите са верни.
Бихме могли да обобщим, че научният подход представлява средство за придобиване на положителни, позитивни знания.
Прилагането на научния метод представлява разликата между науката, лъженауката и някои
други форми за получаване на знания. Разграничението между наука и лъженаука е екзистенциален въпрос, известен още като проблем за демаркацията.
Според Чарлз Дарвин „Невежеството
по-често води до убеденост, отколкото знанието.
Онези, които знаят малко, са именно онези, които
настояват, че един проблем може или не може да
бъде решен!“ [19].
Научни трудове, издадени без рецензии,
биха могли да се отхвърлят едва след тяхното публикуване и това често води до скандали, по-известни ни като „Ефект на Галилей“, тъй като едно
научно изказване не извлича никаква валидност
от нещо, което е преразказано, дори от съкровищницата на световната наука – Google.
Неутвърден официално труд на доста псевдоучени или самоопределили се за водещи експерти в сферата на сигурността правят аналогии,
че са като Галилео Галилей3, преследван заради
научната си теория, влизаща в противоречие с религиозните представи на заобикалящия ги свят.
Това дава допълнително в собствените им представи ореол на „борци със закостенялата и феодална официална наука“. При по-внимателно разглеждане обаче следва да се признае, че подобна
аналогия е неуместна. Едва ли е коректно да се
сравнява Инквизицията с нейния репресивен апарат и съвременното научно общество. Освен това,
въпреки противодействието на църквата, много
скоро учението на Николай Коперник е признато от учените за разлика от ученията и опитите
за научен анализ на псевдоучените и експертизите
на „партийно наложените“ в сектора за сигурност
експерти [3].

В същото време консервативни представители на научното общество, говорейки от името
на науката, в съчетание с тоталитарен държавен
режим могат да задушат челната научна мисъл не
по-зле от Светата инквизиция [13]. Пак по същата,
но диаметрално противоположна причина „военната наука“ и „военнонаучните изследвания“ повече от десетилетие бяха в нелегалност поради започнатата „демократична реформа чрез забрана“ в
сектора за сигурност и отбрана, въпреки декларираната готовност да се прекрати вмешателството
на идеологията и партизацията в научния процес.
Учените в областта на националната сигурност и отбраната са от особената порода представители на науката, които извършват осмислена
дейност за формирането на научната картина за
сигурност в света чрез научна дейност и квалификация в определена форма, получила признание от
научното съобщество.
В света на пазарната икономика, наричана
още „икономика на поискването“, победителят
печели всичко и това превръща с главоломна скорост образованието в „луксозна стока“ с висока
цена, а мозъкът се превръща в следващото бойно
поле [5]. В един свят, където границите изчезват и
стремежите се променят, образованието е алтернативата, която помага да се намери смисъл и цел
в живота.
Когато неграмотността все по-осезателно
чука на вратите на университетите в България,
за нас е страшен отговорът на въпроса – какво се
получава на техните изходи? Виктор Юго е казал:
Този, който отваря училище, затваря затвор.
А ние можем да перифразираме – който днес
затваря училища, утре ще трябва да гради затвори.
Университетското образование, предимно в
магистърските и докторските програми, е невъзможно без ефективната научноизследователска
дейност и „Европа на знанието“ в рамките на „петата“ свобода недвусмислено заяви, че утрешните
знания започват от днес.
Наистина действително нямаме „измерител,
къде точно се намираме в този динамичен свят на
образованието“, но усещането е за непрестанно
движение надолу – и то се потвърждава от броя
на обучаващите се във висше учебно заведение,
които заминават да учат в чужбина. Проблем е и
недостигът на университети в България, присъст-

Италиански физик, астроном, астролог и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на
съвременния научен метод. Основният принос на Галилео Галилей към научната революция е използването
на количествени експерименти и математическата интерпретация на резултатите от тях
3
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ващи в световните класации, както и минималният дял на български публикации в международни
научни списания. Можем убедено да твърдим, че
базовата разлика между средното и висшето образование е, че при второто очакванията са професорът не без специална цел да възпроизвежда
мисли, които принадлежат на друг от „препоръчани“ учебници, а да е част от научното търсене в
дадената образователна област.
От много време всички в системата на висшето образование си задават въпроса, Дирекция

„Висше образование“ и Дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката на различни етажи ли се намират, за да не могат или
просто не искат да говорят на един език чрез нормативните си документи.
В Стратегия за развитие на висшето образование в Р. България за периода 2014 – 2020 г. се
казва, че: „Днес системата на висшето образование в България е изправена пред двойно предизвикателство: от една страна, да се ускори и завърши започналият процес на структурни реформи,

Таблица 1. Най-добрите университети на Балканите за 2016 и 2017 г
№

ДЪРЖАВА

01.2016
07.2016
01.2017

МЯСТО

УНИВЕРСИТЕТ

1

Greece – (6)

237
248 (6)
279 (6)

Aristotle University of Thessaloniki
National and Kapodistrian University of Athens

2

Slovenia – (1)

286
292 (1)
336 (1)

University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani

3

Turkey – (9)

491
456 (9)
534 (9)

Istanbul Technical University/İstanbul Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University/Orta Doğu Teknik Üniversitesi

4

Croatia
(Hrvatska) – (1)

479
535(1)
563 (1)

5

Serbia – (1)

479
535(1)
568 (1)

6

Cyprus – (1)

696
652 (1)
695 (1)

University of Cyprus

7

Romania – (1)

938
918
865 (1)

University Babes Bolyai

8

Bulgaria
379 ЕU

840
813
931

9

Bosnia and
Herzegovina

10

Montenegro

1820
1881
2002
2997
2449
2373

11

Macedonia

12

Albania

28

3091
1078
1519
4928
5141
5471

University of Zagreb

University of Belgrade/Универзитет у Београду/
Univerzitet u Beogradu

Sofia University St Kliment Ohridski/
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
University of Sarajevo / Univerzitet u Sarajevu
University of Montenegro / Univerzitet Crne Gore
University Goce Delcev Stip
Ss Cyril and Methodius University Skopje
Epoka University / Universiteti Epoka
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като се преодолее изоставането спрямо водещите
европейски страни; от друга страна – да се реализира успешно процесът на стратегическа трансформация на висшето образование: от допълваща обслужваща сфера във фактор за печелене на
предимство в европейската и глобалната надпревара за знания, умения, икономически и материален просперитет и духовен напредък“.
При това състояние на нещата е напълно логично класирането на българските университети
в световната класация – Webometrics Ranking of
World Universities.
От 2004 г. Web – класацията (или Webometrics
класиране) се публикува два пъти годишно (данните се събират по време на първите седмици на
януари и юли публично в края на двата месеца),
която обхваща повече от 27 000 институции за висше образование в световен мащаб. Създателите
възнамеряват да мотивират институции и учени да
имат присъствие в интернет, което отразява точно
техните дейности.
На Таблица 1 е показано класирането според
Webometrics Ranking of World Universities (http://
www.webometrics.info/en/Europe) [23] на най-добрите университети за съответните държави в региона ни в трите последователни класирания за
2016 (януари и юли) и 2017 (юли).
Сред първите 1000 университета в света има
само 1 български – Sofia University St. Kliment
Ohridski / Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ – на 931 място, и съответно 379 място
сред университетите на Европа.
Сред първите 3000 университета в света
има само 3 (три) български сътветно: освен Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Plovdiv University Paisii Hilendarski / Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ – 2907 място
и Technical University of Sofia / Технически университет – София – 2969 място.
Сред първите 5000 университета в света освен посочените 3 университета – (СУ „Св.
Климент Охридски“; ПУ „Паисий Хилендарски“
и Технически университет – София) се класират
още 15 университета [19].
В региона на Балканите водещият български
университет СУ „Св Климент Охридски“ заема не
дотам престижното 21 място, като преди него се
класират 9 университета от Турция, 6 универси-

тета от Гърция и по един университет от Словения, Хърватска, Сърбия, Кипър, а вече и Румъния.
След нас са само университети на Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Албания! Това е
засега!
Ако Web изпълнението на дадена институция е под очакваната позиция според техните академични постижения, университетските власти
трябва да преразгледат своите уеб институцинални профили, отворения достъп и политиката си
на прозрачност, като насърчават увеличението на
обема и качеството на своите електронни издания.
Тази класация е финансирана от Седмата Рамкова
програма ACUMEN на Европейската комисия за
капацитет и наука в обществото 2010.
В класацията на Ranking Web 2016 – (Edition
2016.2.1 July), 2017. Ranking Web of Universities –
The January edition (2017.1.1)4 и July 2017 Edition:
2017.2.1 са включени 27 764 университета в света
(5863 от Европа, 56 от България), които участват в
тази класация по следните критерии с определено
тегло:
- Presence Rank* – присъствие – 10%;
- Impact Rank* – видимост – 50%;
- Openness Rank* – откритост – 10%;
- Excellence Rank* – съвършенство – 30%.
Класацията Web позволява да бъде проследена и динамиката в класирането на университетите
в България, които в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката за сигурност
разширяват обучението в професионално направление – 9.1. „Национална сигурност“, от област на
висшето образование – 9. „Сигурност и отбрана“,
като се позиционират успешно в изключително
динамично променящата се конкурентна среда в
науката, образованието и обучението за сигурност
(Таблица 2).
От представената таблица е видно, че въпреки подобрението си в критерий Presence Rank* –
присъствие, от 640 на 507 място, влошаването на
Impact Rank* – видимост, от 1150 на 1457 място
е поставен Софийският универитет от 840 на 931
място!
За 11 университета, акредитирани за обучение в ПН 9.1. „Национална сигурност“, е видна
същата посока на ускорено движение към низходящи позиции с изключение на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, което от 10 987 място сега заема 7415 място!
4
This ranking has been funded by the Project ACUMEN.European Commission 7th Framework Programme,
Capacities, Science in Society 2010. Grant Agreement 266632 and the CSIC Intramural 201310E040
* Данните за СУ „Св. Климент Охридски“, който е с най-висок рейтинг от висшите училища от нас, са
дадени за сравнение с рейтингите на университетите в направление 9. „Сигурност и отбрана“.
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Таблица 2. Рейтинг на университетите в област на висшето образование – 9. „Сигурност и отбрана“
BG
ranking
1
1
1
4
4
5
8
9
9
12
14
14
14
21
20
15
17
21
33
32
26
25
26
28
30
24
30
37
33
35
42
40
46
51
49
51
55
54
54

World
Rank
840
813
931
2500
2753
3074
3305
3595
3563
4199
4644
4489
4374
5072
5681
4479
4936
5808
10987
8342
7415
6356
6723
7481
8887
6485
7625
12544
10341
11013
14165
15910
15893
20110
19560
19775
23253
23763
22807

University
СУ „Свети Климент
Охридски“*
НБУ
РУ „Ангел Кънчев“

ЮЗУ „Неофит Рилски“
ВУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ШУ „Епископ К.
Преславски“
ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
ВСУ „Черноризец
Храбър
УНИБИТ
НВУ „Васил Левски“
Академия на Министерството на вътрешните
работи
ВА „Г. С. Раковски“
ВУСИ – гр. Пловдив

The Webometrics рангът на университетите
е силно свързан с обема и качеството на съдържанието, публикувано в Интернет. Такива съдържания за индикатора „присъствие“ трябва да произхождат от факултетите и други учебнонаучни
звена на университета или чрез специално спора-

Presence
Rank*
присъствие

Impact
Rank*
видимост

640
601
507
831
1061
954
4697
4284
2741
4920
4773
3232
6135
6843
3472
12283
12950
12182
6182
5535
4452
1990
4477
3772
9731
10289
5592
11560
7647
7393
10402
11316
10215
13868
14137
13651
25408
23448
22881

1150
1158
1457
2511
2864
3376
6056
5760
5695
7326
7321
7129
6896
7114
7205
10330
10608
10634
11143
11613
9212
5570
6040
6771
11890
12381
12873
12046
12343
12572
14386
15056
15296
20667
20153
19865
22780
23306
22441

Openness
Excellence
Rank*
Rank*
откритост съвършенство
1053
976
900
3789
4132
4214
2868
3231
3525
3829
5081
5540
4011
6664
6899
3727
4209
6520
4121
5211
5842
4121
7788
8532
4121
4398
4944
4121
6949
7701
4121
8635
9491
4121
8635
9491
4121
8635
9491

1016
1010
1024
3689
3664
3783
4060
4032
3993
4706
4673
4539
4706
4673
5254
3967
3939
4539
5824
5778
5789
5824
5778
5789
4706
4673
5254
5824
5778
5789
5824
5778
5789
5824
5778
5789
5824
5778
5789

зумение с външни автори.
Размер (брой страници) на основния уеб домейн5 на институцията е определящ. Той включва
всички поддомейни, които споделят уеб домейна и
всички типове файлове, включително богати файлове като PDF документи – източник е SOURCE
– Google (Източник – Google) .

Домейн (на английски: domain – област, владение) е част от йерархическото пространство на глобалната
Интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени
изисквания. Общият брой на регистрирани домейни приближава 200 млн.
5
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Индикаторът „видимост“ позволява да се
измери въздействието на съдържанието на уебсайтовете с помощта на външни inlinks като пълномощник. Определящ е броят външни мрежи
(подмрежи) с произход от препратки към уеб страниците на институциите. След нормализиране се
избира максималната стойност между двата източника – източник – Ahrefs Majestic-Ахрефс [14].
По отношение на индикатора „откритост“
се оценява прозрачността, като се използват данните от институционалните профили на университетите в Google Scholar – Цитати. Ако даден университет или преподаватели не са включени, то
моля, насърчавайте ги те да създадат (доброволно)
свои собствени (Google Scholar – Цитати) публични профили с нормализирано (официално) име
на университета в принадлежност и използване
на институционалния имейл адрес. Определящ е
броят цитати от водещи автори според източника.
(Вижте „Прозрачно класиране“ за допълнителна
информация Google Scholar Citations).
По отношение на индикатора „съвършенство“, данните Scimago [18] (топ 10% на най-цитирани статии от дисциплина) са за период от пет
години (2011 – 2015). Определящ е броят документи сред първите 10%, цитирани в 26 дисциплини
по данни за петгодишния период (2011 – 2015).
Scimago Lab е технологична компания, предлагаща иновативни решения за подобряване на научната видимост и онлайн репутацията, с което по
този начин университетите ще избегнат потъване

в лъженауката.
Scimago Lab работи в тясно сътрудничество с международни партньори от областта на издаването, доставчиците на научна информация,
университетите и правителствените агенции. В
резултат на връзките за сътрудничество с Elsevier,
с които съвместно разработва съвременни аналитични инструменти и концепции за оценка, тя
изпъква в уеб средата за оценка на списанието
SCImago Journal & Country Rank и докладите за
SIR, които анализират резултатите от изследванията на институциите в целия свят.
По какъв възможен начин биха се появили
учените от сектора за сигурност в библиографските и наукометричните база данни (Scopus,
Тhomson Reuters: web of science) [4], ако няма научна област с база данни, в която техните научни
трудове да бъдат презентирани, оценени и цитирани?
От 115 реферирани български научни издания в световните наукометрични бази данни няма
нито едно в област „Сигурност и отбрана!“. Един
истински „Параграф 22“ – как да станеш известен, когато си в нелегалност и някой друг решава,
че „класифицираната ти информация“ за сигурността може да се превърне в „квалифицирана
като секретна за служебно ползване!“.
Едно сравнение, към 30.05.2017 г. само 8
списания в областта на сигурността, показани в
Таблица 3, са получили индексиране в „Scopus“ с
други области в науката (preview, 2017) [4].

Таблица 3. Списания в областта на сигурността
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Source title
Eurasip Journal on Information Security
This source is Open Access
International Journal of Network Security
This source is Open Access
International Journal of Communication Networks
and Information Security
This source is Open Access
International Journal of Security and its
Applications
This source is Open Access
Homeland Security Affairs
This source is Open Access
Journal of Human Security
This source is Open Access
Journal of Strategic Security
This source is Open Access
Central European Journal of International and
Security Studies
This source is Open Access

CiteScore

SJR

SNIP

Type

1.90

0.314

1.767

Journal

1.88

0.507

2.142

Journal

1.46

0.418

1.642

Journal

0.47

0.210

0.718

Journal

0.32

0.143

1.036

Journal

0.30

0.124

0.278

Journal

0.351

Journal

0.106

Journal

0.20
0.10
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За съжаление, проблемите, които бяха заложени пред науката за сигурност в 7-ма Рамкова
програма с хоризонт до 2013 г., продължават и
в наследилата я програма – „Хоризонт 2020“, за
която на 12 април 2016 г. Европейската комисия
публикува първия Годишен доклад! [7].
„Horizon 2020 – The EU Framework Programme
for Research and Innovation“ е Осмата Рамкова
програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, която ще продължи от 2014 г.
до 2020 г. Тя заменя Седмата Рамкова програма
за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007 – 2013 г. с бюджет от около 55 млрд.
евро. „Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният бюджет е на
стойност почти 80 млрд. евро (https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/).
ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция, насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6
млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer
review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп
до пълния текст на списанията от 2008 г. насам.
Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и
функции за запазване и споделяне на съдържание
[17].
Престижът на научните списания се извоюва
с времето и зависи от много фактори, като не всички се поддават на количествена оценка. Във всяка
академична дисциплина има влиятелни списания,
които получават много заявки за публикуване
и могат да подбират съдържанието си. Въпреки
това, има и по-малки списания с отлично качество.
Един добър пример за поглед в бъдещето е решението на Селскостопанската академия да качи
новите си научни издания в модерна онлайн платформа. По този начин процесът на подготвителните работи на броевете ще бъде възможен в онлайн
режим. Това би улеснило връзката между автори,
рецензенти и редактори. Петте научни списания
ще притежават същите заглавия на английски, с
които ще се представят в Интернет. Изданията ще
излизат в режим на свободен достъп (open access),
което означава, че ще бъде предоставен пълният
текст на статиите за всички заинтересовани. Това

ще повиши видимостта и популярността на публикациите на учените от Селскостопанската академия.
Осъвременяването на научните списания налага и повишаване на изискванията към качеството на публикациите [16]. Това е прекият път
за включване на изданията в най-авторитетните
в света наукометрични системи Web of Science и
Scopus, както и вероятното получаване на импакт
фактор в бъдеще.
Всеки учен отпечатва с очакване, че неговата
научна публикация ще намери отзвук сред читатели. След нейното публикуване първо трябва да
се появи във вторичните литературни източници.
Това е първата стъпка за включването му в световния научен процес. Впоследствие е необходимо да
получи оценка и признание на изведените научни
резултати чрез цитирането им в първичните литературни източници от други учени. Това е „нормалното“ движение на научното знание и ако то
не измине този път, неговата ценност за науката
винаги е под въпрос, защото другото движение е
лъженаука.
Импакт факторът остава изключително важно
нещо в оценката на списанията и избора на учените да публикуват в тях, защото за част от учените е най-важното при писането на статии те да
имат възможност да публикуват своите материали в списания с колкото се може по-висок импакт
фактор. На списанията без импакт фактор е все
по-трудно да ги привличат и да ги стимулират да
пишат и публикуват в тях [1].
Възможно е качествени научни резултати да
останат незабелязани, ако не се намери подходящото място за тяхното публикуване. Условно научните списания (print journals) се подреждат в
следния ред: отлични; над средното ниво; средно
ниво; под средното ниво и маргинални [9].
Стремежът е да се публикува в списания с
по-висок от средния6 импакт фактор. Основната
цел на едно научно издание е то да бъде включено в световната система за рефериране, индексиране и оценяване. Включването му в тази система предполага изпълнение на редица критерии.
Най-важният е анонимното рецензиране от независими експерти.
Постоянно внимание ISI7 обръща на приблизително 7000 научни списания или почти 10% от
списанията, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване. За тях всяка

По данни от African Quality Centre for Journals импакт факторът варира между 0,452 до 12,685 в зависимост
от научната област (към 03.01.2018 г.).
7
International Scientific Indexing
6
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година ISI отбелязва числените стойности на няколко основни наукометрични показатели – импакт фактор на списание (IF) и индексът на незабавност (II).
Импакт факторът е важен показател, чрез
който може да се оцени значимостта на едно научно списание, особено когато то се сравнява с други списания от същата област [11]. При условие,
че през две последователни години списанието е
публикувало общо „С“ статии, а през следващата
година в световната система за рефериране, индексиране и оценяване са открити „В“ техни цитати, то импакт факторът на списанието за тази
година се определя чрез формулата: IF = B/C.
Индексът на незабавност показва колко пъти
статиите, публикувани в списанието в текущата
година, са цитирани през същата година.
Изследванията ни показват, че импакт факторът през годините е колеблив. Затова меродавност
има последният по време списък на контролираните от ISI списания с техния импакт фактор.
Съществена съвременна характеристика на
отделната статия, а не на списанието, където тя е
публикувана, е времето на отзвук (Response time).
Според мнението на голяма група експерти, наука в най-общ смисъл е система от обективно знание. По-точно, науката е знанието за възприемания свят, добито чрез емпирични научни методи,
основано на наблюдаеми явления, което може да
бъде както потвърдено, така и отхвърлено. Въз
основа на това мисията на науката е да проправя
разумния път на практиката в противоборство на
лъженауката.
Дебатът за качеството на решенията в системата за сигурност у нас трябва да навлезе в нова,
много по-професионална и много по-продуктивна
фаза. Нарастващите предизвикателства пред националната политика за сигурност, породени от
съществуващите заплахи и рискове в новата среда, предполагат формулиране и прилагане на нова,
базирана на научни знания, дългосрочна държавна политика за сигурност и отбрана, както и стратегия за нейното изпълнение, а не импровизации с
привкус на целесъобразност [3].
Предмет на дискусии в много научни форуми
е управлението на знанието в системата за сигурност. При тази система вземането на решение е
проява на знание. Тя през цялото време на своето
съществуване генерира и управлява собственото
си знание в информационната епоха на знанието,
при това в непрекъснато нарастваща потребност
от систематизиране на връзките (опериране) в самата нея. Многопосочните и скоротечни промени

в съвременната интегрирана среда за сигурност и
необходимостта от бърза и ефективна реакция на
системата за сигурност налагат структурирането
на основния процес на нейната дейност в контур
на непрекъснато обучение. В него са задължителни периодичните прегледи на набора от управляеми променливи, формирането на нови стратегии
за тяхното управление и детайлно отчитане на
промените в последствията. Това ще позволи на
базата на информационно осигурени и научно
обосновани решения управлението на системата
за сигурност и отбрана да подходи по подходящ
начин към реакциите на системата на промените в
средата за сигурност [2].
Продължаващата масова самодейност, субективното откриване и закриване на университетски специалности в сигурността и отбраната
като област на висшето образование възпроизвеждат добре познатите ни експерти, специалисти,
стратези и лидери, представляващи вече определено една от вътрешните заплахи за националната
ни сигурност в контекста на лъженауката.
Академичният състав започна и „самоопределяне“ на своите компетентности в едно саморазвиващо се от компетенции професионално
направление, стремящо се към себедоказване на
своя интердисциплинарен характер. Позовавайки
се на ЗВО – чл. 10.3.(б) на сайта на МОН (http://
www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=78),
единствено Регистърът на академичния състав
на висшите училища е „за служебно ползване!“.
Кому ли е необходима и „удобна“ тази секретност
и защо Министерството на образованието и науката крие на колко места едновременно се трудят
тези „научни стахановци“ и как ли с едни и същи
учебни материали по еднакви или сходни учебни
дисциплини в различни специалности едновременно лобират и мотивират чрез морал своите
обучаеми от различните университети да бъдат
достойни представители на поредния за тях ВУЗ?!
И с какви публикации, от името на кой ВУЗ биха
доказали своята интердисциплинарна компетентност и компетенции?!
За 20 години професионалните направления, в
които са обучавали държавните ВУЗ, от 190 нараснаха на 300, а специалностите – от 200 на 800 (при
това без магистърските програми), но в бъдеще
време фрагментирането в повече специалности с
цел привличане на повече студенти ще носи повече негативи, отколкото положителни резултати.
Масовизацията на висшето образование доведе до
забележим спад в неговата репутация.
Уникална е девалвацията ни като обще-
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ство, което превърна образованието не в ценност, а в житейска потребност с единствена
цел – личностно себеустройване и кариеризъм
при липсата на базисните знания, изискуеми
за съответното образование... В тази „война на
тронове“ ведомствените ВУЗ, подчинени на административния си мениджмънт, се превърнаха
от уникални в „уникати“ на сектор „Сигурност и
отбрана“.
Разликата между учения експерт и експерта
лаик в системата за сигурност показва системно
надценяване на знанието и способността за прогнозиране. При вторите не е важно дали отделната
оценка е вярна, а отразява разликата между това,
което хората действително знаят и това, което си
мислят, че знаят, за да угодят с разчетите си на поредния управленски екип, определящ възнаграждението им.
Обществото ни отдавна е осъзнало необходимостта от изграждане на квалифицирани и компетентни кадри за институциите, свързани с различните аспекти на сигурността. Съдържанието
на съществуващите образователни и обучаващи
форми в държавните и частните университети и в
някои ведомства обаче не отговаря на съществуващите, а още по-малко – на очакваните предизвикателства. Вакуумът е толкова голям, че е невъзможно да се преодолее без национална концепция
и съответно на система за образование и квалификация в сферата на сигурността; утвърждаване на
тази основа на изисквания и стандарти за заемане
на административните длъжности, свързани със
сигурността, във всички институции на властта,
органите на местното самоуправление, службите за сигурност, собствениците и операторите на
критична инфраструктура, както и въвеждане на
система за обучаването им през целия период за
изпълняване на такива функции.
Високият положителен имидж е от значение
и за човешкия ресурс на организациите от системата за сигурност, което е в състояние да ги мотивира допълнително във високорисковата им
дейност. Освен това би нараснало като количество
и качество и предлагането на човешки ресурси за
включване в дейностите по сигурността и отбраната. Привличането и използването на високообразовани, силно мотивирани, загрижени и приели
за свое призвание националната сигурност граждани е възможно само при условие, че съществува
високо равнище на имиджа в сектора за сигурност
сред гражданското общество. Търсенето на надеждни знания и отричане на лъженауката е основно човешко безпокойство и неизбежен аспект
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на това търсене е рискът от грешки при вземането
на решения.
Намаляването на образователните резултати
при младите хора и децата е посочено сред 29-те
глобални риска и 13-те глобални тенденции, идентифицирани в Доклада на Световния икономически форум за 2016 г. Тайната на успех в трансформацията е да съсредоточиш енергията си не върху
борбата със старото, а върху изграждането на новото, защото ако не се движим в една посока в образованието и науката за сигурност, алтернативата
е да стигнем до увеличаване на фрагментацията
на отделните сектори в сферата на националната
сигурност.
Научното знание има основното предимство,
че не ти казва какво да направиш в конкретна ситуация, не ти предоставя правилната формула за
живота, а ти дава начина, по който всеки път, колкото и различна да е всяка ситуация, сам да стигаш до правилното решение. Идеята на научното
познание е не да ти бъдат дадени отговори на фундаментални или на прости житейски въпроси, а да
се научиш да мислиш така, че да можеш сам да
откриваш всеки отговор, който търсиш.
Най-тъжният аспект на живота в наши дни
според Айзък Азимов е, че „науката достига знанието по-бързо, отколкото обществото ни достига
мъдростта“!
Човекът е мислещо същество, което е дарено
с дарбата освен да познава околния свят, да опознава и анализира процесите на самото свое познание – как точно те се случват, един вид обективно
самопознание, което е предмет на когнитивната
наука – една безкрайно интересна и обширна наука, която хвърля мостове навред и далеч напред. И
най-добрата инвестиция в бъдещето на една държава и народ е в образованието на младите.
Това е аксиома, а не теорема, нуждаеща се от
доказване. Народът на България има тежка и поучителна история, която го води в борбата за оцеляване в трудни времена и народната мъдрост е
много по ценна от учебниците, напечатани с цел
печалба!
Отмина вече времето, когато развитието на
страните се определяше от изобилието на природни ресурси, в частност петролни ресурси. Днес
много по-важни източници са отделните способности, познанията, осведомеността и решителността за прогрес. Главните цели за България са
притежаването на съвкупността от необходимите
за реализирането на целта източници, които са готови да влязат във взаимодействие. И по-конкретно, да развие потенциала на населението чрез об-
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разование и наука, а не лъженаука.
Като илюстрация на позицията и стремежът на авторите, заявени в настоящата
статия, тeĸcтът е нея е проверен чрез Advego
Plagiatus в Интернет, което пpeдcтaвя и ocигypявa възмoжнocт зa бъpзo индeĸcиpaнe oт Gооglе.
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SCIENCE AND FALSE SCIENCE FOR THE SECURITY – MEASURE FOR MEASURE
Stoyko Stoykov, Petar Marinov, Sevdalina Dimitrova, Rumen Marinov
Abstract
The authors show in this article valid conclusion for the interconnection between the rating dynamics
of the universities in the sphere of education and science for the security and the publishing activity (pseudo
activity) in their academic composition in the context of the false science.
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ОСМИ СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА 2018

Ивайло Славов,
Мениджър „Висше образование и наука“,
Британски съвет България
Извъртяха се години от Първия, извъртяхме и
логото на Софийския фестивал на науката (знакът
за безкрайност) на 90 градуса и стигнахме до 8-то
му издание. Изкарахме първите години, годините
на домашното възпитание, по паркове и театри и
от миналата година тръгнахме на училище в София Тех Парк.
От 10 до 13 май 2018 г. Oсмият софийски фестивал на науката се проведе за втора година в сградата на иновационния форум „Джон Атанасов“,
защото още през 2017 установихме, че си пасваме
като ензим и субстрат.
Фестивалът се организира от Британски съвет, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство със Столична община. Фестивалът традиционно е част
от Календара на културните събития на Столична
община, а в това си издание и от официалния културен календар на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз. Такова мащабно
събитие не би било възможно без финансовата
подкрепа на Мтел/А1, Аурубис, BASF, Here и Банка ДСК, както и без съдействието на София Тех
Парк, Представителството на Европейската комисия в България, BEA Solutions, Maxxium и Dunkin
Donuts.
Институционалните партньори ни бяха: Форум
Демокрит, Българската академия на науките, Софийският университет „Св. Климент Охридски“,
Съюзът на учените в България, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Българскотото
председателство на Съвета на Европейския съюз,
Национален фонд „Култура“, културни институти
на европейски държави, посолства и др.
Фестивалните ни партньори, за участието на
повечето от които ще научите по-долу, помогнаха много за незабравимото преживяване на тазгодишния фестивал.
Ето и математическото лице на фестивала,
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статистиката в цифри:
• 110 събития (27 от които на чужди езици – английски, немски, испански, италиански) в 5
зали с общо над 850 места и три изложбени
зони;
• над 120 учени от 17 държави;
• 86 партньори и 50 информационни и демонстрационни щанда;
• 62 доброволци;
• над 2500 ученици и над 200 учители от над 50
училища (не само от София);
• над 14 500 резервации за събития;
• над 19 000 посещения в изложбените зони;
• над 150 медийни публикации и излъчвания;
• посещенията и активността в сайта и Facebook
страницата на фестивала се измерват от десетки хиляди до над двеста хиляди.
През тази година фестивалът имаше няколко
фокуса или големи теми, свързани с годишнини:
130 години Софийски университет, 100 години от
рождението на Ричард Файнман, 100 години от
грипната пандемия в Европа, 30 години Българска
полярна програма.
По традиция дневната програма през първите
два дни беше посветена на училищната програма,
в която тази година имаше значително повече работилници. Програмата беше съобразена с възрастовите особености на посетителите и събитията
бяха разделени на три групи – подходящи за начален, среден и гимназиален курс.
Най-малките разбраха повече за зрението,
мозъка и за очевидното и не толкова в уъркшопа „Зрителни илюзии“ на образователния екип
на Музейко. Правиха истински химични опити в
BASF Kid’s Lab. Как се печелят и най-вече как разумно се управляват парите им показаха от Фондация „Инициатива за финансова грамотност“.
До света на Космоса и неговото овладяване децата се докоснаха чрез Космическите работилници
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на Space Academy и „Искам да съм астроном“ на
проф. Невена Маркова от Института по астрономия към БАН. С Географ БГ и уъркшопа „Гръм и
мълнии“ учениците се потопиха в света на облаците, атмосферата, времето и климата. Задължителните роботи и как да ги програмираме, за да
изпълняват командите ни, се появиха в работилниците „Роботски приключения“ на Технократи и
„От радиоуправляема количка до робот“ на Робартанци. За по-големите българските уикипедианци
бяха подготвили няколко сесии едитатони „Ти създаваш Уикипедия“, една сесия специално за учителите – как да ползват Уикипедия в работата си,
както и специалния едитатон „Жени в науката“. С
д-р Петър Ефтимов от Биологическия факултет
на Софийския университет тинейджърите имаха
възможността и удоволствието да си сглобят сами
микроскоп, да направят наблюдения с него и да си
го отнесат у дома. Росица Ташкова от „Българска
наука“ ги въведе в изкуството на агар-арта с работилницата „С микроб ми нарисувай“. Химиците Наско Стаменов и Вероника Колева попитаха
учениците „Кой може да ходи по вода?“, а отговорът и последващите експерименти бяха свързани
с повърхностното напрежение. Кийт Кели даде
възможността на учениците и учителите да разберат повече за глобална училищна платформа за
обмен по темата за отпадъците „Trashed World“ и
да включат своето училище в мрежа от над 350
училища в 70 държави. Квантова музика зазвуча в
края на едноименния уъркшоп на немският физик
и композитор Марк Линг, след като на светлинните спектри на първите 99 елемента съпоставиха
звуци!
Още квантова музика, този път от ЦЕРН,
беше представена на голямата сцена Мтел Арена от международен екип учени от ЦЕРН и музиканти. Мелодиите, създадени от това уникално
съчетание на наука и изкуство, са изпълнявани на
големи музикални сцени като джаз фестивала в
Монтрьо и „WOMAD“ в Лондон. Колаборациите
между физиката и другите изкуства продължиха
и в представлението „Принципът на неопределеността“ на италианския Jet Propulsion Theatre. То
бе представено в зала „Космос“, по стените на
която бяха изложени платната на българския художник Дончо Дончев, вдъхновени от работата
на големия колайдер в ЦЕРН. На сцена бяха представени още много теми за ученици. По-големите
успяха да се срещнат с проф. Антонио Кесада, ръководител на испанската полярна програма, и не
само че разбраха как минава един ден на полярния изследовател, но и послушаха оригинален ис-

пански език. Полярната тема, но вече с роботски
вкус, бе продължена от писателката Людмила Филипова и португалския учен Нуно Перейра в „Изследвай Антарктика с роботи“. Камен Козарев, астроном от БАН, ги заведе „На гости на Слънцето“,
с „Хищник в мрака“ ги срещна докторантът от Националния природонаучен музей Антония Хубанчева, д-р Димитър Желев от Геолого-географския
факултет на СУ разкри тайните на „Изчезналите
светове“, а по следите на азота тръгнаха в шоуто
„НеЖив“ на Корпуса за бързо гърмене. С двама
членове на Корпуса Златина Димитрова и Наско
Стаменов учениците поразсъждаваха над въпроса има ли добри и лоши научни открития в шоуто
„Франкенщайн наука“. За най-малките също имаше няколко представления на сцена, които предизвикаха много вълнения и шум. Тихомир Димитров
от Space Academy разказа за „Първите хора на
Марс“. Забавният екип на „Забавна математика“
ги предизвика да станат „Танцуващи математици“,
за да разберат повече за симетриите, а съществен
елемент от шоуто бяха дроновете. Полските учени
и комуникатори Томаш Рушковски и Павел Яскулски от образователната организация „Heweliusze
Nauki“ издадоха част от тайните на научните агенти в шоуто „Стани таен научен агент“ и вдъхновиха децата за бъдещи научни приключения и експерименти. И в четирите дни на фестивала Томаш
и Павел бяха сред публиката и я предизвикваха с
наглед невъзможни научни задачки и закачки.
Във вечерната програма на 10 и 11 май имаше
две големи теми – Антарктика и Файнман. В четвъртък, първия ден на фестивала, на фокус беше
30-ата годишнина на българската полярна програма. Разбира се, обединяващата фигура на честванията беше проф. Христо Пимпирев, но специално за събитието пристигнаха едни от най-близките
хора на професора от ледения континент. Питър
Маркис е ръководител на медицинското звено на
Британската антарктическа служба и първият гид
на Пимпирев, когато е трябвало да се избира място за българската база. Проф. Антонио Кесада е
ръководител на испанската полярна програма, а
испанската станция е най-добрият съсед по континент на българската. И двамата имаха отделни
презентации пред публика по-рано през деня –
проф. Кесада говори в ученическата програма, а
Питър Маркис ни представи „Най-южният свят“
през неговия над 20-годишен опит. Най-очакван
беше панелът „30 години в Антарктика“, модериран от звездата на ВВС и научен комуникатор д-р
Куентин Купър, в който се събраха проф. Христо
Пимпирев, проф. Антонио Кесада и Питър Мар-
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кис. През разменените спомени, истории за трудности и приятелства, както и неочаквани подаръци, се разкриха 30 години българско присъствие
на най-южната земя. През първия фестивален
ден почетохме и скорошната кончина на Стивън
Хокинг с „Вселената след Хокинг“ от младата ни
надежда в астрофизиката Никола Каравасилев.
Поставихме и началото на червената медицинска
нишка, която вървя през четирите дни на фестивала. Проф. Фердинанд Валденберг, водещ европейски кардиохирург, направил първата успешна
сърдечна трансплантация на новородено, постави
дълбоките философски и духовни въпроси, които
си задават лекарите днес и сподели личните си отговори.
Не по-малко разтърсваща и интересна беше и
медицинската презентация на британския лекар
Рос Фишър на следващия ден. Д-р Фишър е детски
хирург онколог в Детската болница в Шефилд, когото професията е срещала с болката и смъртта и
който отделя специално внимание на комуникацията с родителите, както и на комуникацията въобще. Но голямата тема на втория ден, 11 май, беше
100-тната годишнина от рождението на Ричард
Файнман. Гениален физик, нобелов лауреат, перкусионист, популяризатор на науката, Файнман
поставя началото на редица технологични направления, базирани на квантовата електродинамика,
две от които изключително актуални – нанотехнологиите и квантовите компютри. Удоволствие
беше, че две от големите имена в съвременната
българска физика и международно признати учени
представиха тези теми пред българската публика.
И двамата учени са професори в Софийския университет и с лекциите им отбелязахме и 130-ата
годишнина от създаването на Алма Матер. И двете
събития събраха рекордна публика и се наложи да
бъдат пуснат допълнителни места и билети. Проф.
Ана Пройкова представи нанотехнологиите през
призмата на медицината и фармацията и очерта
важната роля на нанолекарствата за развитието
на персонализираната медицина. Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Николай
Витанов закри втория ден с увлекателно разказаната история на квантовите компютри от Файнман до днес, успехите, провалите и перспективите
пред тях. През втория ден разбрахме още и какво
са „Времевите кристали“ от Стефан Николов, а от
Куентин Купър в „Кой каза нърд?“ – все още ли в
масовото съзнание царува стереотипът за учения
като побелял мъж в лабораторна престилка. Футуристът и нанотехнолог Рои Цезана от Центъра за
технологични анализи и прогнози в Университета
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в Тел Авив сподели от голямата сцена на фестивала защо „Науката ще спаси света“, но не лично, а
чрез роботското си тяло, което той управляваше от
САЩ чрез интернет връзка.
Първият „фамилен“ ден нямаше как да почне
с нещо по-подходящо от премиерата на детския
филм „Случаят Кюри“. Истинска червена пътека
и стена за снимки със звездите от филма (включително и лабораторната мишка Мария Кюри) създадоха неповторимо настроение в коридорите на
Иновационния форум, а отзивите след филма бяха
възторжени. За детската публика през почивните
дни имаше и работилнички на разнообразни теми:
„Робокосмонавти“ с Роботика БГ, „Зелена енергия“ с Технократи, още на екологична тема в „Чист
като роса“ с химиците Вероника Колева и Наско
Стаменов, агар-арт с Росица Тошкова в „С микроб
ми нарисувай“, облаци, дъжд и гръмотевици имаше в „Гръм и мълни“ на Географ БГ, в „Живата
библиотека“ децата, а и техните родители можаха да зададат на млади учени въпросите, които ги
вълнуват. Още срещи с роботи предложи екипът
на Робопартанци в „От радиоуправляема количка
до робот“, а учените астрономи от БАН бяха подготвили интересна „Звездна работилница“.
Съботният ден беше доминиран от Космоса,
технологиите и изкуствения интелект. Едно от
най-очакваните събития тази година беше срещата с американския астронавт Ричард Линехан. Д-р
Линехан разказа за четирите си мисии и научните
изследвания в тях, за детските си мечти и дългия
и нелек път към Космоса. Днес той е част от Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, Тексас,
известен ни от множество книги и филми. Виктор
Данчев от програмата „Космически предизвикателства“ беше нашият пилот в едно симулирано
пътуване до Юпитер, вдъхновено от романа на
Артър Кларк „Одисея в Космоса“. За различните
оптични системи и устройството на съвременните
телескопи научихме повече от Пенчо Маркишки
от Института по астрономия на БАН, как наблюденията от Космоса ни помагат при екокатастрофи и природни бедствия разбрахме от Теменужка
Спасова от Института за космически изследвания
и технологии на БАН, а как да открием планета,
подобна на нашата Земя „Сред хиляди планети“
ни разказа чешкият еволюционен биолог, участник в конкурса „FameLab“ и писател на научна
фантастика Юлие Новакова. Медицинската нишка
продължи футуристът Боги Елиасен, който очерта
в „Здраве от бъдещето“ как геномиката, изкуственият интелект, персонализацията и Big Data ще
повлияят в бъдеще на здравеопазването. Различни
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лица на технологиите ни се явиха в „Произведено
в България“ на Антон Оруш, от когото разбрахме
удивителни неща за българската техника и технологии от ХХ век; д-р Стоян Радков, учен и адвокат
по интелектуална собственост в британската компания „Priority IP“, говори за патентите и защитата на интелектуалната собственост; какво е технологията фитоминьорство за извличане на злато
от житни класове обясни в „Златен клас от нива“
последният победител от международния конкурс
FameLab Циамо Легоале от Република Южна Африка; с д-р Петър Ефтимов разгледахме технологиите за преодоляване ограниченията на човешкото
тяло и постигане на „Човек 2.0“; белите хакери от
сдружение „Сейфър“ ни стреснаха с подробности
от личния живот на умните ни електронни устройства в свободното им от нас време в „Интернет на
зомбита“. Венецът на технологичната тема беше
презентацията „Изкуствен интелект в огледалния
свят“ на проф. Уенди Хол, Дама на Ордена на Британската империя, едно от големите имена в уеб
науката, водещ изследовател на мултимедийните и хипермедийните технологии. Проф. Хол ни
преведе през кратката, но наситена с възходи и
„зими“ история на изкуствения интелект и очерта
ясно ефектите от приложението му в почти всички
области на живота ни. Преди проф. Хол друг световноизвестен британец покори голямата сцена на
фестивала. Саймън Синг е доктор по физика на
елементарните частици, световноизвестен водещ
и автор на научни програми, автор на научна литература. Световна слава му носи книгата му „Сем.
Симпсън и техните математически тайни“ и той
разказа накратко, но интересно за това, което стои
и зад останалите. „Последната теорема на Ферма“,
„Книга на шифрите“, „Големият взрив“ и „Номер
или лечение?“ разглеждат темите за трудните открития, вечната борба между шифровчиците и
разбивачите на шифри, началото на Вселената и
съмнителните ползи от алтернативната медицина.
В предпоследния ден на фестивала успяхме и
да се гмурнем „В най-дълбокото“ – в Марианската падина с Александрина Ал-Джасем, Камелия
Митева и Елица Стоилова; да разберем защо разумът е над всичко и кои са „Четиримата конници на
Апокалипсиса“ от Владислав Апостолов, Христо
Блажев и Благой Иванов; какви тайни крие почеркът ни и как криминалистите установяват фалшификациите от доц. Людмил Георгиев и неговото
„Ръкописно криминале“.
Последният ден беше шарен на теми и също
интензивен. Видяхме поредното иновативно сътрудничество между астрономия и театър в пър-

формънса „Дългият път към звездите“ с участието
на астрофизика д-р Владимир Божилов и актьора
Димитър Узунов. Мрежата от културните институти на страните от ЕС (EUNIC) организира „Дискусионен панел: Науката като култура и идентичност“ с участието на учени, комуникатори, творци
и дипломати. Израелско-български екип от архитекти и дизайнери представи „Йерусалимска градина в София“ – детска площадка за децата със
специфични потребности. Не липсваха и темите
18+ – ветеринарният д-р Тома Щилянов ни убеди
с много смях защо, когато дойде време за „онзи
разговор“, не трябва в никакъв случай да даваме
за пример интимния живот на птичките и особено
на пчеличките, а Иймър Макгуайър, комуникатор
на наука и водещ по радио ВВС, разкри невероятния коктейл от химия, биология, генетика и еволюция, стоящ зад всяко наше влюбване в „Опасно
привличане – науката на любовта“. Мозъкът ни
беше главен герой в „Как работи мозъкът?“ на д-р
Дейрдри Робъртсън и „Защо умни хора вярват в
глупости?“ на д-р Спирос Кицинелис, и двамата
победители във FameLab на Ирландия и Гърция.
Медицинската тема в неделя отбеляза „100 години
състезание с грипа“, в която завеждащият отдел
„Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести доц. Любомира Николаева-Гломб отговори на въпроси като „Възможна
ли е грипна пандемия днес?“, „Колко добре сме
въоръжени срещу грипа?“ и др. Д-р Илиян Коцев
от Института по океанология при БАН очерта тревожната тенденция за „Изчезващите плажове“,
Стефан Николов говори „Искрено и (не)параноично за радиацията“, д-р инж. Аспарух Камбуров
от Минно-геоложкия университет показа как
„Космическата геодезия“ ни помага да разберем
повече за нашата планета, Гергана Георгиева от
катедра „Метеорология и геофизика“ на Физическия факултет на СУ прегледа достоверността на
науката в холивудските филми в „Научна фантастика или фантастична наука?“, а Наско Стаменов
с помощта на модерните технологии демонстрира
опити, иначе невидими с невъоръжено око в „Мъничка наука“. „Големите крачки на еволюцията“
са всъщност почти скокове според проф. Йорш
Сатмари, работил с големия британски генетик
Мейнард Смит, и те са: първите репликиращи се
молекули, кооперативните животински общества
и уникалната способност на хората да общуват
чрез езика. Вълнуващо, емоционално и определено силно патриотично представяне на „България
– география на свободата“ направи доц. Георги
Бърдаров в чест на 150 години от рождението на
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първия български географ акад. Анастас Иширков, 120 години от първата лекция по география в
СУ „Св. Климент Охридски“, 55 години от създаването на Геолого-географския факултет и 100 години от основаването на Българското географско
дружество.
Кулминацията на последния ден и на целия
фестивал беше националният финал на конкурса
„Лаборатория за слава“ FameLab 2018. Това беше
дванадесетото издание на конкурса у нас с дванадесет достойни финалисти. Повече за конкурса
можете да прочетете в специалния материал на
Наско Стаменов в този брой на сп. „Наука“.
В трите изложбени пространства на първия и
нулевия етаж на Иновационния форум Джон Атанасов бяха разположени зона Откривател, Зона 42
Here с над 50 информационни и демонстрационни щанда, на които посетителите можеха да получат повече информация за проекти, работата и
дейностите на различни образователни и научни
организации, да разгледат и пипнат експонати, да
направят експерименти и да играят с научни джа-

джи от най-различни области – математика, физика, астрономия, химия, науки за Земята, науки за
живота, роботика, комуникационни технологии,
3D принтиране и биопринтиране, дронове, сателитни технологии, картографиране и много други. Издателство „Сиела“ и „Дънкин Донътс“ бяха
обединили интелектуални и кулинарни сили във
фестивалната Кафе-книжарница. Отвън пред основната сграда, в амфитеатъра Корпусът за бързо
гърмене оправдаваше често-често името си, Заслон 2050 беше показан преди да бъде сложен за
постоянно на Витоша, а NAT GEO WILD предизвикваше децата да се надбягват в реално време с
различни диви животни.
Осмото издание отбеляза качествен и количествен скок в и без това възходящото развитие
на Софийския фестивал на науката. Доста рекорди
бяха подобрени и доста летви бяха вдигнати високо. Организаторите от Британски съвет благодарят на всички спонсори, партньори и доброволци.
Осмият Софийски фестивал на науката приключи, съвсем скоро започва работата по Деветия.

ТРИ МИНУТИ, ЗА ДА ЗАОБИЧАШ НАУКАТА – ФИНАЛ
НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЛАВА FAMELAB 2018

Наско Стаменов,
студент, Факултет по химия и фармация,
СУ „Св. Климент Охридски“
Дванадесет млади учени, дванадесет теми по
три минути за всяка и цяла зала публика, тръпнеща да ги чуе и види.
Както всяка втора седмица на месец май в
последните осем години, се проведе Софийският фестивал на науката – събитие, включващо
най-различни демонстрации, работилници и лекции на научна тематика.
Фестивалът обаче е изграден около нещо още
по-вълнуващо – националният финал на конкурса
за комуникация на науката FameLab. Лаборато-

40

рията за слава е силно конкурентно състезание, в
което за три минути учен трябва да разкаже късче
от науката си така, че всякаква публика да го разбере. Критериите, по които се оценява всяка презентация, са три, но много строги: достоверност
– псевдонаука и грешни факти не се допускат на
сцената; яснота – в публиката има и професори, и
десетгодишни деца, и ако човек може да го обясни
ясно и за двете групи, значи се е справил с това
условие; харизма – за три минути сцената принадлежи на комуникатора на наука, как обаче той са-
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мият ще грабне публиката е интересната част.
Тази година финалистите в конкурса бяха дванадесет, сред които имаше химици, медици, физици, епидемиолог, както и специалист по оценка
на риска, ето и участниците, и темите по ред на
показване според жребия:
Петя Конакчиева, студент в Медицинския
университет в Пловдив и модел – „Изкуството да
правим две неща едновременно“. Съчетаването
на разнородни дейности беше и основата на нейната тема. Танцувайки в яркочервена рокля, тя
разказа за мултитаскинга – правенето на няколко
дейности едновременно. Петя обясни, че това не е
проблем, стига повечето от нещата да са заучени
и рутинни, но в момента, когато изникне непознато действие, нашият мозък концентрира усилието
в него и спира някое или някои от другите. Това
беше много добре представена тема, която вдигна
летвата за другите участници. Те обаче също показаха, че са на ниво.
Никола Ралчев, студент по биология в Биологическия факултет на Софийския университет,
както и стажант в Лабораторията по експериментална имунология в БАН – „Алергиите или
полиция срещу Годзила“. Никола сравни нашата
имунна система с полицейско управление. Когато
сме здрави, полицията просто патрулира; когато
се разболеем от по-лека вирусна или бактериална
инфекция, „полицаите“ хващат и неутрализират
„престъпника“; при по-тежка – викат „спецчастите“, а при още по-сериозно положение, например
„когато градът е нападнат от чудовище“, използват „най-мощното оръжие“, което имат. Алергиите, от друга страна, са „фалшива аларма“, когато
„полицията“ реагира на неща, които не са патогени, например полени, вещества в различна храна
или в най-лошият случай – собственото ни тяло.
Тези сравнения отключиха отговор от журито,
което наблегна, че обгръщането на фактологията
в лесни за асимилиране сравнения е „диамант“ в
комуникацията на науката.
Алона Шаджи, студент по медицина в Медицинския университет в Пловдив, но родом е от
Бексхил он сий, Обединеното кралство – „Екстровертите и интровертите – ин и ян на обществото“.
Тя ни разказа какво е да си екстроверт и какво е да
си интроверт. Как повечето хора не са само едното, а че това, до колко човек е отворен към обществото, е цял спектър. Също така Алона посочи
конкретните причини за съответното поведение,
а именно, как и в какво количество се отделя допамин при едните и при другите. Презентацията
завърши с кратък списък на интроверти и екстро-

верти, които са оставили следа в историята.
Александър Атемин, докторант по молекулярна биология в БАН – „Магическите паразити“.
Неговата презентация започна с това, какви са
видовете магически трикове и как се осъществява заблудата в тях, както и че един от начините е
фокусникът да накара публиката да направи нещо,
привидно по воля на самата публика. След това
той говори за чернодробния метил, който влияе на
нервната система на мравките, като ги кара да застават на връхчетата на тревните листа и така си
осигурява достъп до храносмилателната система
на кравите, където да продължи своето развитие.
Александър говори и за други паразити, като например някои бактериофаги, които инфектират
бактерия, но вместо веднага да започнат собствената си репликация и да унищожат бактерията, те
„изчакват“ момент, в който тя е в оптимално състояние, и съответно най-продуктивна. Завършекът
на представянето беше, че тези поведения не са
много по-различни от фокусите, което ни позволява да приемем за „магия“ следващата си настинка.
Рейчъл Акуджор, студент по медицина в
Медицинския университет в Пловдив, е вторият
тазгодишен финалист от Обединеното кралство
(по-точно от град Чешър) с „Генната терапия“.
Рейчъл говори за това, как се наследяват гени и
каква е „рецептата“ за здраво бебе. Разказа за генетичните рискове, съпровождащи създаването на
поколение, а накрая завърши с настоящите възможности на генната терапия.
Калоян Генков, докторант в Катедрата по физика на твърдото тяло и микроелектроника на
Физическия факултет на Софийският университет – „Горивото на бъдещето“. Той показа нагледно колко са ефективни различните горива и как в
много от настоящите ни варианти за задвижване
много от енергията, съхранявана в горивата, се
преобразува в топлинна, с други думи – неизползваема за много от нуждите ни. Презентацията завърши с обяснение за алтернативите и ни даде надежда за бъдещето.
Савина Стоицова, докторант по епидемиология, в момента работи и преподава статистика в
Националния център по заразни и паразитни болести – „Науката спасява животи (но понякога убива учени)“. Тя разказа историята на нигерийския
доктор Адавево, която през 2014 г. поставя под карантина пациент от Либерия и така предотвратява
епидемия от ебола. Заради грижите към пациента обаче доктор Адавево се заразява и самата тя
умира. След това разказа за доброволците, които
рискуват живота си, за да ваксинират деца срещу
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детски паралич в откъснатите планински части на
Пакистан. Савина наблегна на това, че тези хора
разчитат на науката и работят, за да се преборят
с болестите, които измъчват човечеството. Тя не
пропусна да отбележи, че в развито общество с
много удобства, където медицината се приема за
даденост, е много лесно да се забравят болестите,
но те са там и чакат да спрем да работим в унисон
с науката, за да се завърнат, възможност, която е
напълно недопустима.
Борис Яначков, студент по химия във Факултета по химия и фармация на Софийския университет – „Страх!“. Борис се занимава с наука
за материалите и неорганична химия. На сцената
пристъпи плах и неуверен. С треперещ глас обясни как пулсът му е ускорен, дишането учестено и
попита: Кой трябваше да говори за страх? И изведнъж, ето! Той е човекът, който ще ни говори
за страх. Оказа се, че това начало е просто убедителна игра, която заблуди немалка част от публиката. Последва страхотен коктейл от факти, който
включваше механизмът на страха, хормоните, които се отделят и ефектите им върху тялото. Стегнатата и методична фактология, както и начинът на
представяне не останаха незабелязани…
Божидар Манджуков, студент по химия във
Факултета по химия и фармация на Софийския
университет – „Кое тежи повече – килограм желязо или килограм памук?“. Божидар е част от екипа
на Корпуса за бързо гърмене, както и този на Забавна математика. Увлечението му, едновременно
и по химията, и по математиката, кулминира в любимия му дял – метрологията. Темата му започна с въпрос, който всеки петокласник е чувал от
случаен по-възрастен роднина: Кое тежи повече,
килограм желязо или килограм памук?, но се оказва, че отговорът съвсем не е прост. Естествено те
имат равна маса, но тяхното тегло зависи от плътността на въздуха, само във вакуум те биха тежали еднакво. В реални условия памукът тежи малко
по-малко, защото върху обектите, поставени във
флуид (било то и просто въздух), действа и Архимедовата сила, и то с посока обратна на силата
на тежестта. Това означава, че върху памука, като
по-малко плътен и следователно с по-голям обем,
би действала и по-голяма Архимедова сила. Това
прозрение впечатли и гостите от „Аурубис“, които
споделиха, че не са се сещали да измерват плътност на въздуха и дадоха на Божидар специалната
си награда.
Николай Адамов, студент по фармация във
Факултета по химия и фармация на Софийския
университет“ – „За червените домати“. В неговата
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тема се преплетоха познания както по психология,
така и по ботаника. Той обясни защо червените
плодове привличат вниманието на хората, както
и защо някои домати се усещат като „пластмасови“. Обяснението се оказва следното – хората са се
приучили да търсят узрелите плодове на растенията и съответно предполагат, че плод с червен цвят
е по-вкусен и по-хранителен. Някои производители обаче са се възползвали от това, като са създали
сортове, които почервеняват по-рано и съответно
изискват по-малко време за отглеждане. Единственият недостатък – доматите са почервенели, но не
са узрели, а оттам и при ядене са доста по-твърди,
направо „гумени“.
Сабина Георгиева, главен асистент по техническа безопасност и управление на риска в
катедра „Технологии, материали и материалознание“, Факултет по технически науки, Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас – „Риск и красота“. Сабина се занимава с оценка на риска и на
сцената ни показа едно малко животинче, което е
добре приспособено към рискови ситуации. Тя ни
поговори за бавноходките – микроскопични безгръбначни животни, които са специалисти в оцеляването – от почти пълен вакуум до масивните
налягания на океанското дъно, и могат да оцелеят
при темеператури от –100 до до +100о по Целзий,
както и да хибернират до 30 години. Сабина даде
тях като пример за организъм, който не се притеснява от рисковете, докато ние, хората, като доста
по-„крехки“ същества е нужно да преценяваме риска и да работим безопасно.
Калин Колев, студент четвърти курс във Физическия факултет на Софийския университет –
„Специална теория на относителността“. Това е
второто му участие в конкурса, като предишното
беше през 2017 г. И на двете участия Калин подбира изключително трудни теми, но въпреки това
успява да се вмести в трите минути. Той говори
може би със скорост, близка до тази на светлината
и от негова гледна точка времето тече по-бавно.
В темата си той представи Специалната теория на
относителността, без да споменава името ѝ. Обясни кратко и ясно, че скоростта на светлината е еднаква в различните отправни системи и защо тя не
зависи от скоростта на източника. След това представи интересен пример за скъсяването на дължините (следствие от теорията), като демонстрира
как бихме виждали камион, движещ се с близка до
скоростта на светлината скорост по магистралата.
След като чухме темите, беше време журито
в състав: чл.-кор. Николай Милошев от БАН, доц.
д-р Любомира Николаева–Гломб, завеждащ отдел
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„Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести, Ивайло Славов – мениджър „Висше образование и наука“, Британски съвет България и Златина Карова – началник отдел
„Транснационални научни инициативи“, Дирекция „Наука“, МОН, да се оттегли за събеседване.
В това време видяхме феймлабъри от различин
страни, които ни разказаха за впечатляващатата
наука, която може да се намери в научнофантастичните филми. Когато се насладихме и на тези
прекрасни презентации на вече „завършени“ комуникатори на науката, журито се върна и беше
отсъдило:
Темата на Сабина Георгиева, както и мащабният модел на бавноходка впечатлиха журито, което ѝ отреди трето място. Трето място получи
и Александър Атемин, може би с магия, но по-вероятно заради интересната си тема.
Второто място беше за Алона Шаджи, ве-

роятно единодушно гласувано и от по-затворените, и от по-социалните членове на журито.
Наградата на публиката отиде при Савина
Стоицова, като благодарност към епидемиолозите, че рискуват живота си, за да ни предпазят от
болестите.
Проф. Диана Петкова от името на Съюза на
учените в България отличи четирима от участниците: Александър Атемин, Калин Колев, Никола Ралчев и Сабина Георгиева. Те получиха
едногодишен абонамент за сп. „Наука“ за 2018 г.
И най-накрая, победител в тазгодишното издание на Лаборатория за слава FameLab 2018 и
наш представител на Международния финал на
Fame Lab 2018 в Челтнъм, Обединеното кралство,
е Борис Яначков, който взе страха на журито и
направо ги остави без дъх и с ускорен пулс.

Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС),
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по педагогика, Департамент по
информация и усъвършенстване на учителите и Департамент по спорт, ПУ „Паисий
Хилендарски“ – Педагогически факултет,
Университетски център за кариерно развитие, ШУ „Еп. Константин Преславски“,
Секция „Педагогика и психология“ при СУБ;
Центърът по проблемите на психолого-педагогическата наука и образование в славянските страни при Тулския държавен педагогически университет
„Лев Николаевич Толстой“
организират
XVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ“
(2 – 6 септември 2018 г. – Творчески дом на СУ „Св. Кл. Охридски“, Китен)
Тематични направления: теоретико-методологически императиви на взаимодействието на
преподавателя и студента в университетска среда; исторически традиции на взаимодействието на
преподавателя и студента в условията на университетското образование; полисубектното взаимодействие между преподавателя и студента за тяхното личностно – професионално развитие; взаимодействието между преподавателя и студента в интернет пространството; иновационни технологии при подготовката на учителя за работа в инклузивна образователна среда.
За контакти: erangelova2012@gmail.com
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ОТРАЖЕНИЕ НА ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
ВЪЗГЛЕДИ В ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ
С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНАТА НА
СТРАНАТА

Проф. д-р Валери Иванов,
майор инж. Петко Петков,
катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“,
Факултет „Национална сигурност и отбрана“, ВА „Г. С. Раковски“
Съвременните аспекти на днешния бързо развиващ се свят, изпълнен с разнообразни рискове
и заплахи за сигурността, промениха необратимо
разбирането за ефективността на съществуващите
от десетилетия глобални, регионални и национални системи за сигурност. В края на миналия век
бяхме свидетели на сериозно преразпределение
на световното икономическо, политическо и военностратегическо статукво, съпроводено с разпадане на двуполюсния модел и последователно
преминаване към еднополюсен модел на международните отношения.
Днес редица специалисти твърдят, че в последните години сме свидетели на мъчителна борба за
запазване на сегашното статукво срещу опитите
на някои регионални сили за промяна на глобалната система за сигурност и преминаване от еднополюсния свят, контролиран от САЩ, към нов
модел, модела на многополюсния свят. Анализите
на различни учени, занимаващи се с развитието на
процесите и тенденциите в средата за сигурност,
сочат, че същата се характеризира с възраждане
на някои отколешни имперски амбиции на великите сили от миналото (Великобритания, Русия,
Турция, Китай и др.), провокиращи нови сложни,
противоречиви и трудно предвидими спорове, напрежения и нарастваща опасност от регионални
конфликти. Ако добавим непрекъснато нарастващите етнически, социални, религиозни и други
противоречия, наличието на замразени конфликти
в редица региони, множеството нестабилни страни и нарастващата борба за ресурси в глобален
аспект, става ясно, че съществува лавинообразно
нарастваща опасност от предизвикателства, рискове и заплахи за световната общност, непознати
по своя мащаб, характеристика, произход и интензивност [7].
Поради тази причина смело може да се твърди, че средата на сигурност генерира ежедневно
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и ежечасно огромно разнообразие от рискове и
заплахи, застрашаващи пряко или косвено националната сигурност и суверенитет на държавите.
Днес някак си твърде лесно може да се достигне
до генериране на етнически или териториален
спор, всеки може да инициира опити да се накаже
непокорна държава или нейния лидер, да се провокира отвън социално или религиозно напрежение, с което същите да прераснат във военно-политическа криза или военен конфликт.
Ето защо възниква изискването към системите за национална и регионална сигурност да изграждат, поддържат и прилагат широк набор от
инструменти: военни; граждански; икономически; информационни; дипломатически и други, с
цел минимизиране на тяхното влияние върху сигурността. А основният компонент на системата
за национална сигурност и водещата подсистема,
която се изгражда с цел да неутрализира външните
заплахи и пряко да отговаря за военната сигурност
на страната, е системата за отбрана на страната.
Един от основните елементи, съставляващи
системата за отбрана на страната и явяващи се
гарант за нейната военна сигурност, са въоръжените сили (ВС). За целта те следва да изграждат
и развиват такива способности, чрез които да се
гарантира, че ще са в състояние да изпълняват
всички задачи по неутрализиране на рисковете и
заплахите за сигурността, ще опазват суверенитета и ще защитават териториалната цялост и независимостта на страната. Реализирането на това
фундаментално изискване обаче става възможно
при наличието на предварително формирани военностратегически възгледи (ВСВ) за изграждане, развитие и използване на въоръжените сили,
обвързани с националните цели, националните
интереси, стратегическите приоритети, рисковете и заплахите за националната сигурност. И в
резултат на това изведени възгледи за вероятните
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противници и съюзници, пряко кореспондиращи с
ролята, мисиите, целите и задачите на ВС и невоенния компонент на страната.
Залегнали в различни стратегически документи под формата на оценки, изводи, принципи, изисквания, приоритети и виждания, ВСВ дават основните насоки за реализиране на националните
интереси и поставените цели на държавата, като
посочват ясно ролята, мястото и задачите на ВС
в тези процеси. ВСВ винаги отразяват настъпващите изменения в средата за сигурност, отчитат
характера на бъдещите военни конфликти и оценките на политическото и военностратегическото
ръководство относно използването на въоръжените сили за защита на националната сигурност.
Така съществува пряка зависимост между военностратегическите възгледи за изграждането и
използването на ВС и постановките, заложени в
основните стратегически документи на страната.
Разкриването на тази зависимост и скромен
опит за осветляване на моментното състояние на
основните национални стратегически документи
е целта на настоящата статия.
Може да се приеме, че по своята същност военностратегическите възгледи представляват съвкупност от принципи, схващания, виждания или
насоки относно изграждането, развитието, подготовката и използването на ВС в мирно и военно
време, както и за превенция или разрешаване на
възникнали военнополитически кризи и военни
конфликти. Ето защо въпросът относно ролята,
мястото и приложението на ВСВ е определящ при
решаването на всички принципни, теоретически
и практически въпроси, свързани с изграждането
и развитието на системата за отбрана на страната и в частност въоръжените й сили. Те, от една
страна, изразяват единството на мисълта, волята
и дейността на държавните органи като единен
и целенасочен процес по гарантиране на националната сигурност и отбрана на страната. А от
друга – са и функция на стратегическото ниво на
управление в държавата и затова оказват решаващо влияние върху формирането и изготвянето на
стратегиите и концепциите, насоките на външната
и вътрешната политика на държавата, както и основните направления на политиката за сигурност,
чиято основна цел е изграждането и развитието на
системата за отбрана.
Анализът на развитието на военното изкуство
като теория и практика за водене на бойни действия сочи, че възгледите винаги имат своя визия,
конкретност и съдържание, които намират своето
приложение в редица документи и планове, каса-

ещи създаването, развитието и използването на
войските и силите. А тяхната практическа приложимост е в различни по съдържание и вид документи, касаещи политическото, политико-военното и военно-професионалното равнище.
На политическо равнище ВСВ намират своето
проявление основно в политиката за сигурност и
отбрана на страната. Документите, в които несъмнено трябва да се търси и намира тяхното приложение, са стратегиите за сигурност и отбрана, различни видове концепции, както и произтичащите
от тях планове и програми. Стратегиите за сигурност са основополагащ документ за всяка страна,
в който по правило се формулират националните
интереси, идеали и цели, извеждат се стратегическите приоритети и се посочват евентуалните
рискове и заплахи, застрашаващи демократичното
развитие, просперитета, мира, националната сигурност и сигурността на гражданите на страната. В нея задължително се посочват важни стратегически дейности, част от които са посоката за
развитие на външната политика и поетите ангажименти от страната за реализиране на заложените
национални интереси и цели, както и изграждането на необходими национални отбранителни
способности за справяне с евентуалните заплахи
и възпиране на агресия срещу държавата. По този
начин в тях се поставят основните направления за
изграждане на отделните елементи на националната мощ на страната, които имат пряка отговорност по опазване и гарантиране на националната
сигурност на страната.
На политико-военно равнище акцентът се поставя върху залагане на възгледи, налагащи формирането на специфични отбранителни дейности,
залегнали в стратегии и концепции за изграждане
и развитие на системата за отбрана на страната и
въоръжените сили, както и планове и програми,
свързани с развитието на необходими отбранителни способности на държавата. В тях трябва да
намират място приоритетите на националната сигурност, дейности и задачи на силовите структури
по защитата на националните интереси и сигурността на държавата, основите на отбранителната
политика на страната, конкретизиращи задачите
на ВС, формите и способите за тяхното изпълнение с посочени необходими средства и ресурси и
други.
Относно тяхното приложение в областта, касаеща военно-професионалното равнище, следваща очертаните и изведени насоки за развитие
на системата за отбрана от политико-военното
равнище на управление на страната, възгледите
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може да бъдат публикувани под формата на институционална или работна концепция, доктрина,
визия за развитие, различни програми, директиви
или планове, касаещи пряко въоръжените сили на
страната и засягащи въпроси, свързани с тяхното
изграждане, развитие и използване.
От всичко посочено дотук, касаещо ролята,
мястото и приложимостта на военностратегическите възгледи в стратегическите документи на
държавата, категорично може да се заключи, че
чрез тяхното залагане за изпълнение в тези документи всъщност се създават необходимите предпоставки за реализация на политиката за сигурност и отбрана на страната, както и подходящите
условия за изпълнение на мисията, целите, задачите и постигане на желаното крайно състояние на
посочените системи. Чрез тях в най-голяма степен
се определят и основните императиви на изграждането и развитието на ВС, пътищата за реализация на възложените им мисии и задачи, основните
форми и принципи на тяхното използване, направленията за развитие, подготовка и поддържане на
войските и силите, необходимите основни типове
въоръжение, бойна техника и оборудване, човешки и материални ресурси, приоритетите в планиране на отбраната и др.
Съобразно дефинираната цел на настоящата
статия, за нас представлява интерес доколко са
спазени посочените изисквания, правила и норми
при разработването на най-важните национални
стратегически документи – Стратегията за национална сигурност (СНС) и Националната отбранителна стратегия (НОС). И каква е практиката в
някои водещи страни, членки на НАТО и ЕС, при
разработването на подобни стратегически документи.
Една от тези държави несъмнено е Съединените американски щати (САЩ), проявяваща амбиции на водеща световна сила и лидер в редица
световни области и сфери на влияние. Основополагащи документи на САЩ, касаещи националната сигурност и ВС на страната, са National Security
Strategy of the United States of America (NSS) –
Стратегията за национална сигурност (СНС), The
National Military Strategy of the United States of
America (NMS) – Националната военна стратегия
(НВС), и произтичащите от тях последващи стратегии и нормативни документи.
Стратегията за национална сигурност сочи
следните евентуални рискове и заплахи пред националната сигурност за САЩ: катастрофални
атаки срещу територията на страната или части от
критичната ѝ инфраструктура; заплахи или напа-
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дения срещу граждани, както и към такива, пребиваващи извън териториалните граници или съюзници; разпространение или използване на ядрено
оръжие или заплаха от използването на оръжия
за масово унищожение; глобални заплахи, водещи до смущения на световния пазар и икономика;
значителни последствия за националната сигурност, свързани от въздействието на слаби или разпадащи се държави и други [4, с. 2].
Анализите сочат, че значителна част от рискове и заплахи за националната сигурност са посочени като невоенни и насочени непряко към територията, националната сигурност и сигурността
на гражданите. Ето защо, за неутрализиране на
тези заплахи САЩ посочват изискванията към
отбранителните способности на националните въоръжени сили – да изградят силна и надеждна армия, способна да защити националните интереси
и ценности на страната.
Също така, като ВСВ, пряко насочени към изграждането и развитието на системата им за отбрана, в СНС откриваме и следните приоритетни
направления: укрепване на вътрешната сигурност;
на националната отбрана; борба с нарастващата
световна заплаха от тероризъм; предотвратяване
на разпространението и използването на оръжия
за масово унищожение; изграждане на способности за предотвратяване на конфликти и други.
За тяхното изпълнение е нужно да се изградят
силни и боеспособни ВС, способни да отговорят
на предизвикателствата пред глобалната среда на
сигурност.
За още по-голяма обективност е важно да се
отчете, че в СНС се говори открито и за нуждата
от употреба на военна сила, като недвусмислено
се посочва, че тя ще бъде първи, а понякога и необходим избор пред страната. При наложителни
причини ВС на САЩ ще използват военна сила
едностранно за защита на техните трайни национални интереси, както и когато гражданите на
страната са пред пряка угроза от агресия или терористичен акт. Залага се твърдо и на помощта от
партньори и съюзници, при което прагът на провежданите военни действия ще бъде по-висок от
очакваното.
От извършения анализ на СНС на САЩ може
да се заключи, че в нея се откриват заложени ВСВ,
насочени към изграждането и развитието на системата им за отбрана чрез използването на ВС, с
цел неутрализирането на заплахите пред националната сигурност. Посочена е връзката на ВС с
постигането на националните интереси, както и
тяхната роля в изграждането и провеждането на
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политиката за сигурност на страната. Чрез формулиране на рисковете и заплахите пред националната сигурност са заложени важни ВСВ, касаещи
бъдещото изграждане на ВС и намеренията за
тяхното използване. Нещо повече, в стратегията
намираме посочени и условията за използване на
военна сила, с конкретно дефинирани при какви
обстоятелства, степен и параметри ще се използват същите.
Другият важен стратегически документ на
САЩ е Националната военна стратегия, в която
се описва в подробности реда и условията за използването на военна сила, насочена към защита
и отстояване на националните интереси на страната. В нея са упоменати целите и задачите на ВС,
изискванията към тяхното технологично оборудване, въоръжение и бойната техника, приоритетите за тяхната модернизация, насоките за подготовка, формите за използване и ролята им в общия
инструментариум от използваните компоненти,
сили, средства и ресурси, изграждащи националната мощ на страната и други.
Анализът на документа разкрива ВСВ, формулиращи ясно националните интереси на страната, посочени като: оцеляването на нацията;
предотвратяване на катастрофи, аварии и терористични атаки срещу територията и гражданите на
САЩ; запазване на сигурността и просперитета
на световната икономическа система; изграждане
на сигурност, доверие и надеждност в съюзниците
и партньорите; защитата на американските граждани в страната и в чужбина и други.
От анализа на посочените национални интереси може да се обобщи, че една от основните им
задачи е да напътстват политическите и военните
лидери в изготвянето на ВСВ, касаещи изграждане на силна армия, притежаваща необходимите
способности за постигане на националните цели
на страната. Отчитайки това изискване, изградените ВС ще допринесат както до защитата на националните интереси, така и до минимизиране на
рисковете и заплахите за националната сигурност,
което ще повиши доверието към страната в лицето на нейните съюзници и стратегически партньори. Анализът на документа също така разкрива и
възгледите за бъдещите действия на ВС, насочени
към защита на сигурността на гражданите на страната извън нейните предели. Всичко това следва
да подскаже, че същите ще се изграждат не само
за защита на териториалната цялост и суверенитет
на страната, но и за провеждане на операции по
целия свят. Подкрепа на това твърдение се намира
и в заложените дейности, свързани с опазването и

разширяване на националните ценности и интереси на САЩ [5, с. 5].
За постигане и защита на националните интереси в НВС на САЩ са поставени следните три
основни цели на ВС, заключаващи се във: възпиране, отказване и победа срещу агресори или противници на страната; отслабване, унищожение и
победа над агресивно разрастващите световни
екстремистки терористични организации и засилване на глобалната мрежа от съюзници и партньори.
Заложени по този начин, целите ясно очертават залегнали ВСВ, свързани с изграждане на
силни и боеспособни ВС, готови да изпълняват
широк спектър от задачи, кореспондиращи и подкрепящи глобалните.
Друг ВСВ, залегнал в НВС, откриваме в създаването на Национална гвардия и резервни сили
на страната, формиращи част от ВС, готови за
действие и провеждане на операции с голям мащаб и продължителност. Формирани по този начин, същите представляват военна сила, която
при необходимост ще е в състояние да защити в
пълна степен националната сигурност и интереси
на страната и да демотивира всеки бъдещ агресор
чрез демонстриране на сила, способности и решителност за действие.
Важни ВСВ се откриват и при анализите на
заложените мисии на ВС, които са: поддържане на
сигурен и ефективен ядрен потенциал; осигуряване на надеждна отбрана на страната; възпиране,
отказване и победа срещу агресори или противници на страната; осигуряване на глобално международно присъствие; отслабване, унищожение и
победа над агресивно разрастващите се световни
екстремистки терористични организации; контрол и редуциране на оръжия за масово унищожение; помощ при кризи и провеждане на операции
за защита на гражданите на страната; провеждане
на военни операции, насочени към защита на националната сигурност; предоставяне на подкрепа
на гражданските власти; провеждане на хуманитарни операции и помощ и възстановяване на трети страни [5, с. 11].
Заложени ВСВ се откриват и в намеренията на
САЩ за поддържането на сигурен и ефективен ядрен потенциал, осигуряване на силна и надеждна
отбрана, както и възпиране или отказване от намеренията на бъдещи сили или агресори срещу страната. Постигане на изпълнението на тези мисии
няма как да не се свързва с изграждане на силна и
боеспособна армия, готова за изпълнение на широк спектър от задачи, свързани със защита както
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на националната сигурност и отбрана на страната,
но така също и за изпълнение на задачи, касаещи
укрепването и защита от рискове и заплахи срещу
глобалната среда на сигурност.
Военностратегически възгледи, несъмнено се
откриват и в посочените области на развитие като:
целенасочено обучение и изграждане на бъдещи
лидери, модернизация на въоръжение и техника,
развитие и усвояване на иновациите и поддържане на качеството на отбранителните способности
[5, с. 12-16].
Извършването на постоянни процеси, свързани с модернизация на въоръжението и бойна техника, както и въвеждането и използването на нови
иновации и технологии, допринасят за по-добра
и ефективна бойна подготовка на войските, което води до повишаване на оперативните им способности и ефикасност на бойното поле. Използването на съвременни и нови оръжия и системи
допринасят за придобиване на нови отбранителни
способности, повишаващи бойната ефективност
на формированията, с което улесняват в голяма
степен изпълнението на поставените задачи пред
тях. Това е важен ВСВ, касаещ развитието на ВС
поради причината, че чрез него им се предоставя
възможност за качествена подготовка, оперативно
развитие и ефективност при изпълнението на задачите.
В обобщение на всичко изложено дотук може
да се заключи, че в изследваните стратегически
документи на САЩ се откриват важни ВСВ, свързани с изграждането, използването и развитието
на системите за национална сигурност и отбрана
на страната. Залегнали в основата на националните интереси, военните цели и възложените мисии
на ВС, те очертават пътя за бъдещото изграждане
и развитие на една силна и боеспособна армия, готова да се изправи и отговори на постоянно променящите се предизвикателства, застрашаващи
глобалната среда на сигурност.
Друга държава, в която ВСВ намират широко приложение и са залегнали в стратегическите документи, е ФР Германия – водеща страна в
Европейския съюз, членка на НАТО, която няма
амбиции за глобално господство и не притежава
ядрени оръжия, но пък има сериозни претенции за
регионална сила на континента.
Реализирането на политическите цели, амбиции и насоки за развитие на страната са залегнали
в редица важни стратегически документи, най-важният от които е Бялата книга на ФР Германия,
в която се залагат основните въпроси, касаещи
националната политика на сигурност и бъдещото
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изграждане на въоръжените сили.
При анализите и оценките за промените и тенденциите в глобалната среда на сигурност в Бялата книга на страната се посочва, че въпросите,
свързани с нарастващата световна нестабилност,
представляват една от основните заплахи за сигурността на Германия. Нестихващите в последните години емигрантски кризи, разрастващият
се ислямски тероризъм, зачестилите киберпрестъпления и промяната в отношенията с международни партньори, са една малка част от заплахите,
формулирани като застрашаващи националната
сигурност на страната. Ето защо, за гарантирането
на сигурността на страната в днешните условия на
разрастващите се рискове и заплахи, в политиката
за сигурност се залага на изграждане на добри и
надеждни партньорства, в лицето на НАТО и Европейския съюз.
Това ясно показва един от важните ВСВ, касаещи изискването за изграждане на силни ВС, подобно на стратегията на САЩ, тъй като участието
на страната в тези съюзи е свързано и с поемането
на ангажименти и отговорности, произтичащи от
съюзните намерения и задължения. Това всъщност очертава и общата рамка на изискванията
към способностите на ВС – да са в състояние да
изпълняват както съюзните си ангажименти, така
също и задълженията си по осигуряване на сигурността и отбраната на страната.
Посочени са националните интереси в областта на сигурността, включващи редица мерки и насоки, които страната трябва да предприеме, най-съществени от които са: предотвратяване,
смекчаване и управление на кризи и конфликти,
застрашаващи сигурността на Германия и нейните
съюзници; формирането и провеждането на адекватна външна политика и политика на сигурност;
укрепване на трансатлантическата и европейската
сигурност и партньорство; защита на правата на
човека и други [6, с. 24].
Така формулирани и заложени, националните интереси в областта на сигурността водят до
формирането на стратегическите приоритети
на страната, изразени в: гарантиране на цялостен подход към изпълнението на предприетите
мерки за сигурност; укрепване и сближаване на
сътрудничеството със страни от НАТО и ЕС; безпрепятствено използване на информационните и
комуникационните системи, линии за доставка,
транспорт и търговски пътища за надеждно снабдяване със суровини и енергия; ранно откриване,
предотвратяване и разрешаване на кризи и конфликти и други.
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Анализът на заложените национални цели и
стратегически приоритети води до заключението,
че същите определят високите амбиции на Германия в областта на сигурността. Стратегическите
приоритети не само уточняват намеренията на
Германия за защита на интересите си в областта
на сигурността, но също така показват и за амбициите на страната да бъде водещ лидер на стария
континент, като посочват и областите, в които
страната е готова да поеме бъдеща отговорност за
разрешаване на глобални въпроси, свързани със
сигурността и предотвратяването или разрешаването на кризи и конфликти.
Военностратегически възгледи се намират и в
посочените приоритетни области, в които страната се ангажира да работи на национално и международно ниво, като: укрепване и разширяване
на стратегическия капацитет на страната; насърчаване на сигурността и повишаване на устойчивостта на системата за отбрана; Германия в НАТО
и ЕС; развитие на сътрудничество и партньорства
със страни в областта на отбраната и сигурността;
контрол върху оръжията, разоръжаването и тяхното неразпространение и други [6, с. 55].
Всичко това води до извода, че ВСВ имат съществена роля в реализирането на защитата на националната сигурност на ФР Германия, посочена
като приоритетна задача на държавата, залегнала
в основата на политиката за сигурност на страната
и реализирана основно чрез изграждането на силна и боеспособна армия, обвързана с членството
си в НАТО и ЕС.
Военностратегически възгледи откриваме и в
посочените мисии и широкия спектър от задачи,
възложени за изпълнение пред Бундесвера. Същите се заключават в следните четири основни
направления: изпълнения на задачи, свързани с
националната и колективната отбрана в рамките
на НАТО и ЕС; участия в мисии под егидата на
ООН; укрепване на вътрешната сигурност и управлението на кризи; изграждане на партньорства и
сътрудничество с ВС извън ЕС и НАТО [6, с. 9294].
В допълнение към посочените основни четири направления в Бялата книга се посочват и
постоянни задачи за изпълнение от Бундесвера,
заключаващи се в: развитие на отбранителните
способности, насочени към превенция и защита
на националната сигурност, оказване на помощ
и подкрепа за развитие на ключови национални
технологии, както и насърчаване на подходи за
тяхното развитие; активно участие в европейски
и атлантически форуми по научните изследвания

в областта на сигурността и отбраната; разработването и внедряването на нови отбранителни способности; развитие и обучение на личния състав
за нуждите на националната сигурност и отбрана
на страната и други [6, с. 95].
Други ВСВ, залегнали в Бялата книга, се откриват при анализите на заложената стратегия
за кадрово развитие и обучение на личния състав,
корекция в числеността на военния и цивилен персонал в редиците на Бундесвера и в осигуряването
на необходимите финансови ресурси за реализиране на политиката за сигурност и отбрана.
От всичко посочено дотук може да се обобщи, че в Бялата книга на ФР Германия, касаеща
националната политика на сигурност и бъдещо
изграждане на въоръжените сили, са залегнали важни ВСВ, свързани с изграждането и развитието
на системите за сигурност и отбрана на страната.
Чрез адекватното им развитие се дава възможност
да се подготвят и използват оперативно готови ВС
по един по-гъвкав и адаптивен начин като част от
цялостния подход за реализиране на политиката
за сигурност и отбрана на държавата, както на национално равнище, така и в международен план.
Изградени по такъв начин, те ще бъдат в състояние да изпълнят поставените им задачи и поетите
амбиции от политическото ръководство на страната, като отговорят адекватно на бъдещите предизвикателства пред глобалната среда на сигурност.
И нека да погледнем, как в стратегическите
документи на Република България са заложени
подобни възгледи, норми, правила, принципи и
приоритети, отчитайки опита на водещите съюзни страни от НАТО и ЕС. Стратегическите документи, касаещи националната сигурност и отбраната на Република България, са Стратегията за
национална сигурност и Националната отбранителна стратегия.
Анализите на посочените стратегически документи показват наличие на заложени ВСВ, касаещи изграждането и развитието на системите
за сигурност и отбрана на страната, но също така
категорично доказват и съществени пропуски,
най-вече свързани с липсата на логически връзки
и зависимости между националните цели и интереси, формулираните рискове и заплахи, изискванията към способностите на ВС, техните мисии и
задачи и др. Ще се спрем в по-големи подробности на двата документа, като ще се опитаме да разкрием сходството и различията в подходите при
формулирането на съответните военностратегически възгледи, което ще позволи да се очертаят и
съответните насоки и подходи за тяхното усъвър-
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шенстване.
Стратегията за национална сигурност на
Република България формулира рискове и заплахи за националната сигурност на страната в две
основни области – породени от външната и от
вътрешната среда на сигурност. Изброяват се
разрастващата се глобализация, асиметричните
заплахи, регионалните конфликти, киберпрестъпността, трансграничната организирана престъпност, корупцията, организираната престъпност и
други.
Анализът на същите показва, че посочените
рискове и заплахи за националната сигурност се
отличават с разнороден характер. Причина за регионални рискове за сигурността е наличието на
замразени конфликти на Балканите, действията
на терористични групи, остри етнически и религиозни спорове, високите нива на организираната
престъпност, корупцията и незаконния трафик на
оръжия, наркотици, хора и други. Геостратегическото положение на Черноморския регион и динамичните и разнообразни събития в политическата,
икономическата и енергийната сфера в него също
са от ключово значение за сигурността на страната.
Проблемът, които се забелязва при анализа
на формулираните рискове и заплахи, се състои в
това, че никъде не се посочва нищо за тяхната превенция и неутрализиране, както и не става ясно,
как и с какви сили държавата ще защитава своята
национална сигурност и суверенитет. Тук може
да се посочи, че липсва и съществуващата пряка
зависимост, открита в стратегиите на САЩ и ФР
Германия, касаеща бъдещото изграждане на ВС и
тяхната роля по защита на националната сигурност и отбраната на страната.
От съществена важност е да се спомене, че в
СНС членството на Република България в НАТО
и ЕС се разглежда като „обстоятелство, поради
което нито една от съседните държави не я разглежда като потенциален противник, водещо до
възпрепятстване появата на пряка военна заплаха за суверенитета и териториалната ѝ цялост в
дългосрочна перспектива” [3, т. 25, с. 5]. Същевременно е записано, че асиметричните заплахи оказват съществено влияние върху средата за
сигурност в глобален и регионален мащаб. На
базата на тези твърдения в документа може да се
заключи, че рисковете и заплахите за националната ни сигурност до голяма степен се разглеждат
като такива, идващи извън границите на нашата
държава, като за тяхното неутрализиране се залага
на идеята чрез участието на наши военни сили в
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мисии и операции на ООН, НАТО и ЕС същите да
бъдат ликвидирани изцяло с помощта на съюзни
усилия. Анализът на тези дейности дава основание да се приеме, че това е ВСВ, касаещ бъдещото
изграждане и развитие на въоръжените ни сили.
Той обаче звучи като наложен преди всичко от изискванията на НАТО и ЕС за изграждане на необходими отбранителни способности на армиите на
страните членки, а не е продиктуван от изведените по-горе рискове и заплахи за националната сигурност на страната. С други думи, този възглед
има повече съюзен, а не национален характер и
звучене.
Друга област, където може да се търсят заложени ВСВ, са в залегналите национални интереси на всяка страна. Такива в СНС на Република
България откриваме посочени отново в две основни области – от жизненоважно значение и други
стратегически интереси [3, с. 4].
Анализът на така формулираните национални
интереси на страната категорично дава основание
отново да се заключи, че и тук не се намира заложена връзка между националните интереси и
ВСВ, посочващи ясно какви ВС следва да бъдат
изграждани, с оглед тяхната надеждна защита. Говори се за гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата; запазване на суверенитета,
териториалната цялост на страната и единството
на нацията; защита на конституционно установения ред и демократичните ценности; защита на
населението и критичната инфраструктура при
кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други, без
да се упоменава как и с наличието на какви
сили и средства това ще бъде постигнато и реализирано. Освен че са твърде много като брой
(двойно повече от интересите на Германия), същите въобще не са обвързани с конкретни възгледи за
начините, способите и подходите за тяхната реализация или защита.
На следващо място, анализът на СНС показва, че никъде не се открива заложен национален
идеал на Република България, както и национални цели, кореспондиращи пряко с националните интереси и със стратегическите приоритети
на страната. Това е пропуск от съществено значение, тъй като именно те очертават основните насоки на бъдещите усилия и свързаните с тях дейности на страната по тяхното постигане. Веднъж
заложени, същите налагат извеждане на конкретни стъпки и дейности, обединяващи всички политики, стратегии и планове на страната, с което
ангажират цялата нация, държавният и частният
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сектор в тяхната реализация. По този начин пред
ВС, явяващи се основен градивен стълб на системите за сигурност и отбрана на страната, ще бъдат
изведени по-лесно адекватни изисквания и конкретни задачи (във вид на ВСВ, касаещи тяхното
изграждане, развитие и използване), произтичащи
от националните интереси, цели и приоритети, а
не от съюзни или коалиционни такива.
Следващата важна област, посочена в СНС, са
приоритетите в областта на политиката за сигурност [3, с. 10].
Като такива са упоменати: постоянно усъвършенстване на нормативната уредба; повишаване
на ефективността, прозрачността и отчетността
при функциониране на институциите; ясно разпределяне на задълженията и правомощията на
политическо и административно равнище в органите на изпълнителната власт; повишаване компетентността на държавната администрация и
други. Извършеният анализ на същите позволява
да се заключи, че и тук не се намират залегнали
за изпълнение ВСВ, свързани с използването на
военния инструмент на системата за сигурност и
неговата роля и място в тяхната реализация. Посочените приоритети засягат в по-голямата си част
дейности, свързани с административното управление, с антикорупционните политики и предприети мерки от страна на изпълнителната власт,
но никъде не се споменава или не се посочват
дейности, свързани със системите за сигурност и
отбраната на страната. За разлика от другите изследвани стратегически документи на страните,
където се намират конкретни стратегически приоритети, кореспондиращи пряко с постигането на
националните интереси и защитата на националната сигурност, в СНС на Република България същите не отговарят на тези изисквания, звучат доста по-желателно и не дават ясна насока относно
начините за постигане на тези цели, включително
и чрез използването на ВС.
В обобщение от анализите на СНС на Република България може да се твърди, че като цяло
в нея са заложени редица ВСВ, но съществуват и
някои пропуски, преди всичко касаещи бъдещото
изграждане, развитие и използване на ВС на страната. Липсват национални идеали, национални
цели и ясно формулирани национални интереси и
приоритети, както и възгледите на политическото
ръководство за тяхната защита и реализация. Не
се вижда връзката между рисковете и заплахите
за сигурността на страната и ролята и мястото на
ВС за тяхното противодействие, и най-важното –
да се формулират възгледите за използване на ВС

за защита на собствените национални интереси и
едва след това да се посочва как ще допринасят за
колективната сигурност.
Поради тази причина е от жизненоважно значение възможно най-бързо да се актуализира СНС
на Република България и същата да бъде приведена в съответствие с изискванията, заложени в Конституцията на страната и поетите съюзни ангажименти към НАТО и ЕС. Само така Стратегията ще
бъде в състояние да определи важните стратегически насоки, касаещи националната сигурност,
пътищата за постигане на националните цели,
интереси и приоритети и ще очертава подходите
за постигане на заложените политики, стратегии
и планове, свързани с изграждането, развитието и
използването на ВС на страната.
Другият важен стратегически документ, в който несъмнено ВСВ трябва да намират широко място и приложение, е Националната отбранителна стратегия. В нея, както и в СНС, са изведени
почти същите рискове и заплахи за националната
сигурност на страната. Различното тук е, че вече
пет години по-късно в този документ са засегнати
рискове и заплахи от военните аспекти на средата
на сигурност, които са следствие на конфликтите
в Близкия изток, Африка и на кризата в Украйна, с
нарастващо прилагане на асиметрични и хибридни действия [1, т. 14].
Анализът на същите показва, че и тук, както в
СНС, се открива съществен недостатък, породен
от факта, че въпреки посочването на определени
рискове и заплахи, същите не се обвързват пряко
с последиците, които те евентуално могат да доведат за националната сигурност на страната, за
разлика например от ФР Германия или САЩ. Посочва се, че за тяхното неутрализиране и минимизиране голяма роля ще окаже присъединяването
на страната към НАТО и ЕС, без да се упоменава
или конкретизира ролята на ВС за това. По този
начин, както и в СНС, в НОС не се откриват заложени ВСВ, касаещи връзката между рисковете
и заплахите и необходимите изисквания към изграждането и използването на ВС за тяхната превенция или неутрализиране.
В глава III на изследвания документ – „Основи на отбранителната политика“, сред посочените
цели се откриват ВСВ, които може с основание да
се причислят към областта, касаеща основните изисквания при изграждането на въоръжените ни
сили. Такива са залегнали в посочените дейности:
споделяне на отговорностите като член на НАТО
и ЕС чрез ефективен принос към колективната отбрана; участие в операции за предотвратяване и
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управление на кризи извън чл. 5 на Вашингтонския договор; активно участие в определянето и
осъществяването на ОПСО на ЕС, както и в изграждане и поддържане на модерна и ефективна
система за отбрана със способности, адекватни на
националните интереси, заплахите и динамичната среда на сигурност, националния принос към
НАТО и ЕС и наличните ресурси. Въпреки че донякъде тези постановки изразяват поетите ангажименти на страната към колективната отбрана на
НАТО и осъществяването на ОПСО на ЕС, то никъде не се откриват конкретни дейности, свързани
с ангажиментите и участието на въоръжените ни
сили в тях. Но най-важното – няма ги националните изисквания и приоритети на отбранителната
политика, касаещи защитата на националната сигурност и приноса на националните ВС.
Много по-ясно и точно би било, ако в документа недвусмислено се посочи ролята, мястото и
дейностите на въоръжените ни сили по отношение на въоръжената защита на страната при всякакви външни заплахи, включително и при асиметрични и хибридни действия, и същевременно се
свържат изискванията, произтичащи от поетите
ангажименти към тези съюзи [1, т. 14]. Така ще се
заложат конкретни ВСВ и изисквания към националните ВС, касаещи бъдещото им изграждане,
развитие и използване преди всичко за изпълнение на задачи, произтичащи от ясно формулирани
национални задължения, и чак след това да се говори за съюзните ангажименти.
Съществено несъответствие е открито и при
анализа на т. 40 от НОС и Конституцията на Република България (чл. 9). В т.40 на НОС се посочва,
че „…Отбраната на страната се планира, подготвя
и осъществява в рамките на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и
отбрана на ЕС с ефективно използване на националните отбранителни способности, включващи
военните и невоенните способности на страната“
[1, с. 10]. Съгласно Конституцията „…Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и
независимостта на страната и защитават нейната
териториална цялост“, което недвусмислено ги
задължава да поддържат набор от отбранителни
способности, чрез които ще са в състояние да защитят и неутрализират всякаква опасност или заплаха, застрашаваща националната сигурност на
страната. Това изискване е залегнало и в чл.3 на
Вашингтонския договор на НАТО, според който
„…За по-ефективно постигане на целите на настоящия договор страните по него, поотделно и съвместно, като развиват непрекъснато и ефективно
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собствените си възможности и си оказват взаимна
помощ, ще поддържат и развиват своите индивидуални и колективни способности да се противопоставят на въоръжено нападение“ [2, чл. 3].
Посоченото в т. 40 може с основание да се
причисли към военностратегически възглед, който касае бъдещото изграждане и използване на
ВС. За съжаление, той отново е обвързан само и
единствено с използването на механизмите на колективната отбрана в НАТО и с ОПСО на ЕС, без
въобще да засяга или конкретизира въпросите,
свързани с изграждането и ефективното използване на отбранителни способности на нашите въоръжени сили за защита на суверенитета, сигурността и независимостта на страната.
Военностратегически възгледи са открити залегнали във формулираните роля, мисии и задачи
на ВС на страната. Съгласно изведената роля на
ВС става ясно, че те основно трябва да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта
на страната и да защитават нейната териториална
цялост. Посочено е също така, че тази дейност се
изпълнява заедно със съюзниците по възпиране
на противостоящи сили, за задържане на заплахите далеч от границите на страната и запазване
на международния мир и сигурност. Това наново
потвърждава тезата, че в анализираните досега
национални стратегически документи действията
по защитата на националната сигурност и отбрана
на страната изцяло се обвързват с чл.5 на НАТО,
регламентиращ колективната отбрана, както и на
ОПСО на ЕС.
Недвусмислие и видимо несъответствие е открито при анализа на изведената мисия „Отбрана“
на ВС, и по-точно на т. 74 от документа, където
е посочено, че „...За гарантиране на суверенитета
и за защита на териториалната цялост на страната в условията на ескалираща военнополитическа криза и непосредствени заплахи за страната
от въвличане във военен конфликт въоръжените
сили провеждат операции, като изпълняват задачи самостоятелно, съвместно и/или координирано
със сили и формирования от държави членки на
НАТО съгласно международните договори, стратегическите планове за действие и плановете за
операции“. Това е важен ВСВ, който касае бъдещото използване на ВС, но така заложен и формулиран видимо е в несъответствие с изведената мисия „Отбрана“, в която е посочено, че „…обхваща
задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост и със защитата на
териториалната цялост на страната и на страните
членки на НАТО в условията на чл. 5 от Вашинг-
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тонския договор“.
Анализът показва, че тук се посочва задача на
ВС, която същите могат да изпълняват самостоятелно, съвместно и/или координирано със сили и
формирования от държави членки на НАТО, а в
мисия „Отбрана“ такава задача не се посочва. Ето
защо дейностите, свързани с гарантирането на
националния суверенитет, независимост и защитата на териториалната цялост на страната, изпълнявани по мисия „Отбрана“, е необходимо да са
обвързани конкретно с изграждане на необходими
способности, които да гарантират ефективното
изпълнение на възложените им задачи.
Относно другите две посочени мисии на ВС
анализът показва, че в тях се откриват заложени
важни ВСВ, касаещи използването на ВС. Такива
са поетите ангажименти за участие в многонационални съюзнически и коалиционни операции в
отговор на кризи, предотвратяване на конфликти,
поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи; защита на стратегически обекти; участие в операции
по сдържане и неутрализиране на терористични,
екстремистки и престъпни групи; защита и подпомагане на населението при природни бедствия,
аварии и екологични катастрофи и други. Дефинирани по този начин, мисиите разкриват заложени ВСВ, насочени както към използването на
ВС, така също и амбициите на страната за тяхното
изграждане и развитие. Тук обаче липсва логическото продължение, което да опише как и кога ВС
следва да придобият необходимите способности
за това. Това определено е слабост поради факта,
че е невъзможно да се изисква от дадена система
реализиране на определен набор от дейности без
да се заложат етапи по тяхното изграждане и развитие.
Съществен пропуск е открит и при анализа
на способностите на ВС. Такива в НОС са посочени като принципи за развитие, заложени преди
изведените мисии и задачи на ВС [1, т. 42, с. 11].
Анализът на изведените принципи показва, че
същите въобще не са обвързвани с мисиите и задачите на ВС. Посочените принципи за развитие
на отбранителни способности не конкретизират в
кои основни направления, области или какви конкретни задачи ще се изпълняват и какви цели ще
постигнат. Това е още една слабост в НОС, която
е от значение за бъдещото изграждане, развитие и
използване на ВС.
Военностратегически възгледи относно способностите на ВС са открити и при анализа на
глава VІІ – „Изграждане и развитие на ВС“. Там

се посочва, че Република България непрекъснато
развива способностите на въоръжените си сили в
съответствие с промените в средата на сигурност,
като за осигуряване на националната сигурност в
мирно време и на приноса към системата за колективна сигурност и отбрана ВС на Република
България изграждат и поддържат отбранителни
способности в областите: подготовка; командване,
управление и комуникации; бойна ефективност;
защита и мобилност; информационно осигуряване; стратегическо развръщане; осигуряване и поддръжка [1, т. 82, с. 17].
Анализът на посочените дейности в глава VІІ
на НОС показва, че това са важни ВСВ, касаещи
развитието на ВС, които дават насока за тяхното
изграждане. Но от друга страна, само заявяването,
че ВС ще развиват и придобиват нови необходими способности, изведени в няколко основни области, не е достатъчно. Необходимо е да се посочат и конкретизират в детайли направленията, да
се укаже как и по какъв начин същите следва да се
придобият и кога и как да се прилагат тези способности.
Не е достатъчно и само да се упомене, че планирането на отбраната е дейност, която има за цел
определяне, изграждане и развитие на необходимите способности и свързаните с тях човешки,
финансови, материални, информационни и други
ресурси и услуги за постигане целите на отбраната и изпълнение на задълженията на Република
България в системата за колективна сигурност и
отбрана на НАТО и ЕС. Необходимо е да се посочи ясно, че отбранителните способности в широк
смисъл служат като измерител при оценяване на
предложения за развитие на въоръжените сили и
се смятат за основен продукт на процеса на тяхното развитие. И да се има предвид факта, че изграждането и развитието на отбранителните способности е необходимо напълно да се обвързва със
задачи, свързани със защитата на жизненоважните
национални интереси, националния суверенитет,
независимост и териториална цялост на страната,
а такива посочени в главата не се откриват.
Като общо заключение от изследваните ръководни документи на стратегическо ниво в Република България може да се обобщи, че в тях
намираме заложени редица военностратегически
възгледи, касаещи изграждането и функционирането на системите за национална сигурност и отбрана. Но също така е задължително да се посочи,
че някои от тях страдат от липса на съгласуваност,
една голяма част не са обвързани с рисковете и
заплахите на средата на сигурност, с характерни-
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те черти и тенденциите в развитието на военните
конфликти, не са ориентирани към защитата на
националните интереси и цели, не отчитат изискванията на Конституцията, касаеща ВС, и не
очертават бъдещите насоки за развитие на системата за отбрана на страната. Всичко това налага
задължително промяна на голяма част от нормативната база, свързана с адаптиране на съществуващите концепции, доктрини и стратегии, насочени към изграждането и развитието на системите за
сигурност и отбрана на страната.
Очевидна слабост е липсата на обвързаност
между военностратегическите възгледи и националните стратегически документи в тази област.
Което очертава на дневен ред необходимостта да
се изгради система за своевременна оценка на средата за сигурност, актуален прочит и адаптиране
на съществуващите военностратегически възгледи. Такава система следва да включва определени
механизми, подходи и алгоритъм, за периодичен
преглед и осъвременяване на военностратегическите възгледи, относно изграждането и развитието на системите за сигурност и отбрана. Само
така ще се повиши тяхната ефективност и ще се
изградят онези отбранителни способности на въоръжените сили и гражданските институции, позволяващи адекватно да се отговори на динамично
променящия се характер на рисковете, заплахите

и предизвикателствата, генерирани от средата на
сигурност. И ще се постави фундаментът на единен, национален и всеобхватен процес за постоянно усъвършенстване или при необходимост – формиране на нови военностратегически възгледи, а
от там и незабавна корекция и актуализиране на
основните стратегически документи, касаещи изграждането и функционирането на системите за
сигурност и отбрана.
Това обаче се очертава като тема на следващата ни публикация.
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ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН СПРАВОЧНИК И БАЗА ДАННИ
„ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА НА АКАДЕМИЧНАТА НАУКА
В БЪЛГАРИЯ“ – ПРОЕКТ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА
БАН
Цветана Величкова,
Джени Иванова,
Научен архив на БАН

В едно „общество на знанието“, което имаме
амбицията да градим, темата за жените и тяхното място и принос за развитието на научното познание е повече от актуална. Именно това бяха и
мотивите, които ни ръководеха при съставянето
на енциклопедичния справочник „Жените в историята на академичната наука в България“. Целта
на проекта е да популяризира сред обществото
научните постижения и значимостта на жените,
работещи в системата на Българската академия на
науките от създаването ѝ до днес.
Изданието е първи по рода си опит, чието осъществяване стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на ЮНЕСКО. Проектът „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените
в историята на академичната наука в България“ е
един от трите национални проекта, финансирани
от организацията. Реализира се в рамките на една
година от специалисти от Научния архив на БАН
с участие на изследователи от Института за исторически изследвания при БАН и Университета за
библиотекознание и информационни технологии.
Според актуалните данни на ЮНЕСКО само 28%
от изследователите в света са жени и само 3% от
научните нобелови награди са били присъждани
на жени. Носителят на Нобелова награда за химия
Жак Дюбоше през 2017 г. казва: „Науката cе пpави
от мъже за мъже, обаче това се променя. Нeобxодимо е вpеме, но ще видите, ТЕ, жените, идват в
науката!“.
Равностойното партньорство на жените и мъжете в науката е в основата на значимите научни

постижения. В последните десетилетия една от
приоритетните теми в световен мащаб е свързана с равенството между половете, част от която
се явява и проблематиката за жените в науката.
„Светът се нуждае от наука, а науката се нуждае
от жените“ е девизът на създателите на единствената засега програма „За жените в науката“ на
ЮНЕСКO.
България се присъединява към ЮНЕСКО
през 1956 г. и оттогава БАН е в сътрудничество
с организацията по различни поводи. ЮНЕСКО
подкрепя научните проекти, свързани с културното наследство, климатичните промени, природните ресурси, екосистемите и информационните
технологии, провеждането на симпозиуми и конференции в България.
Справочникът започва с увод (на български и
английски език) за целите, начина и организацията на работа по написването на енциклопедичните
статии.
Въз основа на документи, запазени в Научния
архив на БАН, са представени даренията на жените и създадените от тях дарителски фондове за
отпечатване, награждаване и поощряване на авторите им в различни области на човешкото знание.
Отбелязана е тяхната подкрепа и гражданска позиция за развитието на БКД/БАН в годините, когато държавната субсидия не достига за развитието
на науката.
Издирването и написването на енциклопедичните статии се осъществи чрез три основни метода. В процеса на работа бе разработена специална
анкетна карта, разпратена до всички жени учени
от институтите, лабораториите и специализираните звена. Списъците с техните имена и контакти
бяха изготвени от личните състави на звената и
включваха както работещи в момента колеги, така
и пенсионирани. Другият подход, приложен за
съставянето на енциклопедичните статии главно
на вече пенсионираните, починали или излезли от
системата на БАН жени учени, се основава на ин-
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формацията в техните служебни и кадрови досиета, запазени в Научния и учрежденския архив
на Академията и в деловодствата на институтите.
Част от статиите са подготвени въз основа на данни, издирени от юбилейни издания на институтите, сборници в чест или в памет на жените учени,
статии в научната периодика, интернет източници. Всички те са посочени в приложенията към
изданието.
Различните способи за събиране на информацията дадоха отражение върху съдържанието и
обема на статиите. В хода на работата по справочника се наложи редуциране на данните при някои
от елементите на анкетната карта. При обработката на попълнените анкети по обща работна карта
са взети под внимание всички данни, посочени от
анкетираните. Независимо от намесата на съставителите на справочника с цел унифициране на
статиите, те носят личното отношение на всяка
една изследователка към зададените въпроси в
анкетата. Сведенията, съдържащи се в досиетата,
са доста по-фрагментарни – основни биографични данни, завършено образование, промяна в научния статус и др. Те са отразени в стандартните
за времето служебни формуляри. Информацията,
която рядко намира място в досиетата, се свежда
до: данни за награди и отличия, списък на публикациите, дата на смърт при починалите, лични фотографии, членство в организации. За целите на
справочника бяха реализирани различни справки
и използвани данни от Сбирка № 23 „Документи
за научни степени и академични длъжности“, издадени от БАН и съхранявани в Научния архив,
информационните бази данни на ВАК, НАЦИД,
каталозите на Националната библиотека, Централната библиотека на БАН и др. Въпреки празнотите, дори и най-кратките статии дават представа за научните интереси и кариерното израстване
на жените, заети в Академията.
Енциклопедичните статии са изградени по
общ модел. Биографичната част отразява основни
моменти от живота и дейността на хабилитираните жени. В заглавието са посочени имената на
всяка участничка, както на български език, така и
на латиница, по схемата фамилно, собствено и бащино име. Когато лицето е известно под бащиното си име, то предхожда фамилното, а собственото
име идва на трето място. При фамилии с две имена, подчертано и удебелено е името, под което е
известна изследователката. Допълнени са имената
под които публикува авторката, ако са различни от
посочените. Следват дата и място на раждане, а за
починалите и датата на смъртта (ако е установе-
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на), накрая е посочена специалността на завършеното висше образование. Една част от статиите са
придружени с фотографии, изпратени по желание
от анкетираните жени, а някои от тях са снети от
кадровите досиета.
Основните моменти от биографичната част са
следните: завършено висше образование (кое висше учебно заведение и кога), специализациите,
подредени хронологично, в наши и чуждестранни университети. Названията на чуждите институции, в които са проведени специализациите, са
посочени от анкетираните на български, на езика
на приемащата страна или на предпочитания работен език, който в повечето случаи е английски.
Следват научните степени и звания, според годините на тяхното придобиване – до 1995 г. „кандидат на науките“, а след тази дата „доктор“ според
Закона за научните степени и научните звания в Р
България, изм. в ДВ бр. 112 от 27.12.1995 г. С оглед на новата законова рамка (Закон за развитието
на академичния състав в Р България, Обн., ДВ, бр.
38 от 21.05.2010 г.) се въвежда нова номенклатура, според която научните степени са „доктор“ и
„доктор на науките“; а академичните длъжности –
„асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“. Съответно се трансформират длъжностните
характеристики на н.с. и ст.н.с. в БАН. В хронологичен ред са изброени научните и ръководни
длъжности, заемани от тях в институтите, както
и преподавателската им дейност като хонорувани или редовни преподаватели, така също и като
гост–лектори в наши и чуждестранни университети. Отбелязано е членството им в български
или чуждестранни научни дружества, асоциации
и организации. Изброени са ордените, медалите и
наградите, връчени на учените за тяхната научна и
обществена дейност. Биографичната част обобщава проблематиката и резултатите от научноизследователската работа на отделните жени.
Библиографията е подборна, до пет значими
публикации, избрани в повечето случаи лично от
самите изследователки или техни колеги. Тя обхваща монографични и други трудове, включително
писани в съавторство. Публикациите са подредени
в строго хронологичен ред, без оглед на вида издание. Подреждането във всяка година е първо на
кирилица, след това на латиница и по азбучен ред
на заглавие. Не се посочват издателството, ISBN,
ISSN, IF. Когато една монография е претърпяла
няколко издания, указано е само първото издание.
Всички многотомни издания по възможност са
описани комплексно. При някои учени екипната
изследователска работа определя и съавторството
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в публикациите. Затова се наложи тези изследвания да бъдат вписани по следния начин: (съавт.)
при публикации на кирилица или (et al.) – при
текстове на латиница. Това по никакъв начин не
омаловажава останалите автори, нито пък реда
на тяхното изписване, защото пълният списък на
публикациите може да се види като част от автобиографията, на страниците на институтите, както и в различни електронни бази данни, в които
са включени учените с техните приноси. Съкращенията на периодичните издания от библиографиите са изведени в разгънат справочен апарат.
Той включва следните раздели: съкращения на
периодични издания на кирилица; съкращения
на периодични издания на латиница; списък на
приетите съкращения, които също са разделени
на кирилица и латиница. Библиографиите са редактирани според Българския държавен стандарт.
Справочникът е придружен с показалци: именен (списък на имената на хабилитираните жени),
списък на източниците (архиви, литература), списък на съкращенията, индекс на образователните
и научните институции.
В хода на подготовката на справочника екипът на проекта следва и усъвършенства модела на
по-ранните академични издания, като „Сто години
Българска академия на науките 1869–1969. Академици и членове-кореспонденти“.
В процеса на работа се съобразихме с голяма
част от препоръките и съветите, както и изискванията от страна на хабилитираните дами. Също
така уважихме решението на някои жени учени да
не участват в справочника. През цялото време ни
стимулираха благодарствените писма за усилията, които полагаме за реализирането на проекта.
В този първи опит натрупахме умения, които ще
улеснят и прецизират работата ни по неговото
продължение. Разбира се, ние смятаме, че кадровият потенциал на Академията не трябва да се
разделя на полове. Картината би била пълна, ако
бяха включени и нехабилитираните жени, независимо, че те са в началото на научната си кариерата. Това наше становище може би ще защитим
в бъдеще при първа възможност. Сега използваме
решението на ЮНЕСКО да финансира издаването
на това справочно издание поради приоритетната в последните година тема за жените от всички
континенти и равенството между половете. Неравенството между половете е актуален проблем за
Европейския съюз и през последните години е във
фокуса на вниманието на Европейската комисия,
която предприема редица мерки за неговото елиминиране. Информацията от справочника ще съ-

действа за получаването на по-голяма обществена
видимост на онези моменти от създаването и развитието на академичната наука, в коята активно
участват жените. Енциклопедията има отношение
към цялостния културен и духовен облик на нашето общество. Тя ще привлече вниманието към
особено значимите постижения на жените в науката, както и професионалното им реализиране в
партньорство с мъжете. Изданието ще бъде полезно за изследователи от различни области, но също
така ще се ползва от преподаватели, журналисти,
правителствени и неправителствени организации
и други.
Съществен момент от реализирането на проекта е документалната изложба „Жените в историята на Българската академия на науките“. Експозицията прави ретроспекция на темата за жените
в науката и мястото, което те заемат в създаването,
развитието и утвърждаването на Българската академия на науките.
Началото на женското участие в историята на
Академията е илюстрирано с Варвара Хадживелева – родолюбивата българка от Ямбол, отстъпила дома си през 1869 г. в Браила за провеждане
на първото учредително събрание на Книжовното
дружество. Показани са други жени дарителки,
които до 50-те години на XX век основават парични фондове, от лихвите на които се подпомагат академичните издания, набавя се литература
за библиотеката или се използват „за нуждите на
Академията“.
Представен е ценен документален масив, запазен в служебните досиета в институтските архиви и учрежденския архив, както и в личните
кадрови досиета и фондове на жени учени, съхранени в Научния архив на БАН.
Изложбата включва сведения за жени, достигнали до най-високите академични позиции. За
първи път през 1952 г. е избрана за член-кореспондент Райна Георгиева (1902 – 1983), а през 1961
г. тя е номинирана за академик. През 80-те години на ХХ в. БАН избира и първите жени за свои
чуждестранни член-кореспонденти със заслуги за
развитието на българската наука.
Подбраните документи от личните фондове на
жените учени, комплектувани и постъпили в Научния архив през последните десетилетния, са надежден извор за живота, научноизследователската
дейност и заслугите им за развитието на научната
институция. За консервацията и реставрацията
на старите кадрови досиета и лични документи
ЮНЕСКО предостави средства за реставрационната лаборатория на БАН. Личните, служебните и
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творческите документи, свързани с темата за жените в науката, тепърва ще се популяризират сред
обществото.
Експозицията показва и издадените до настоящия момент справочници: първите, отпечатани
по случай стогодишнината на БАН, справочници
за историята на институтите, в която важна роля
има женският им състав, и такива, които са публикувани в чест или в памет на жени учени.
В съвременното общество науката не се създава само от мъже или само от жени, но е показателно, че жените със своите приноси навлизат в нея
след 60-те години на XX в. От този момент нататък идва и признанието им, отразено в тяхното
хабилитиране и придобиване на научни степени и
звания, авторство на значими трудове и издания,
заслуги и регистрация на патенти, участие в международни форуми, членство в утвърдени наши
и чужди организации, преподавателска дейност,
държавни награди и отличия, както и служебната им ангажираност в държавното управление на
страната.
Днес женският състав на Българската академия на науките е многоброен. Има науки, в които женският изследователски труд преобладава,

и такива, в които все още творят предимно мъже.
Изложбата показва и резултатите от съвместната
работа на жените и мъжете учени.
Експозицията „Жените в историята на Българската академия на науките“, организирана от
колектив на Научния архив на БАН, не изчерпва напълно темата, но показва непознати досега документи както за персоналното развитие на
жените учени, така и такива, които са свързани
с развитието на академичните звена в състава на
Българската академия на науките.
Екипът на проекта благодари на всички хабилитирани жени, които попълниха анкетата,
прегледаха и уточниха сведенията, отнасящи се
до тях, което улесни работата на съставителите.
Благодарим на ръководството на БАН за оказаната подкрепа на проекта, на директорите на институтите и лабораториите, на службите „Личен
състав“ за осигуряване на достъп до служебните
досиета на пенсионираните и починалите хабилитирани жени и на учрежденския архив на БАН.
Не на последно място, благодарим на
ЮНЕСКО за поредната подкрепа, чрез която този
актуален проект получи своята реализация в рамките на Българската академия на науките.

ENCYCLOPEDIA REFERENCE BOOK AND DATA BASE ABOUT WOMEN IN THE
HISTORY AND
ACADEMIC SCIENCE IN BULGARIA – PROJECT OF THE SCIENTIFIC ARCHIVE OF BAS
Tzvetana Velichkova, Dzheni Ivanova
Abstract
The article aims to present the project „Encyclopedia Reference Book and Data Base about Women in
the History and Academic Science in Bulgaria“ and to raise awareness among society about the scientific
achievements and the significance of women working in the system of the Bulgarian Academy of Science.
The Reference Book titled Women in the History of the Academic Science in Bulgaria (habilitated women
members of BAS) is a first and unique attempt, realized with the support of UNESCO. The exhibition entitled
‘Women in the History of the Bulgarian Academy of Sciences’, organized by a group of people from BAS’s
Scientific Archive shows never before seen documents, both with regards to the personal development of female
scientists, as well as documents, related to the development of the academic departments at the Bulgarian
Academy of Sciences.

58

НАУКА – кн. 3/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

СПОРТЪТ В АНТИЧНА ТРАКИЯ,
ПРЕДСТАВЕН В НОВАТА ИЗЛОЖБА НА
НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Гл. ас. д-р Петя Андреева,
НАИМ – БАН

Спортът е бил и все още заема важна част в
живота на хората. Той е една от най-ярките свързващи нишки на европейската култура, носейки
своите универсални ценности. Неговата обединителна сила проличава особено ясно при провеждането на големи спортни форуми, които се радват
на изключително голям интерес и популярност
сред хората. Но спортът има дълга и изключително интересна история, която го прави такъв, какъвто го виждаме днес на терена или в спортната
зала.
Установяването на традиции в областта на
физическата подготовка е характерна черта на
културата на Древна Гърция. Известна е била и
практиката на гърците да организират спортни
игри, които включвали съревнования в различни
спортни дисциплини с ясно определени правила
и награди. Освен символ на желание за победа
обаче, спортът и спортните занимания са били път
към усъвършенстване на тялото и духа. Ето защо
спортните състезания са били начин да бъдат постигнати и демонстрирани определени човешки
добродетели. Устойчивостта на тези добродетели
в съвременната европейска култура дава повод да
поставим темата за историята на спорта в дискусията за „модерната“ Античност.
Изложбата „Спортът в антична Тракия“ е повод да разгледаме интересната тема за спорта в
рамките на Тракия и да се опитаме да си представим до каква степен той е бил част от живота по
тези земи. На сегашния етап от проучванията се
знае много малко за отношението на траките към
атлетичeските занимания и грижата за физиче-

ската форма на тялото. Със сигурност можем да
кажем, че гръцките колонии по Черноморското
крайбрежие са играли важна роля като посредник
на спортната култура сред местните общности. В
изложбата са включени различни предмети, открити в тези колонии, които ясно демонстрират
присъствието на спортните занимания в тяхната
култура и ежедневие. Един от акцентите е червенофигурен кратер (Фигура 1) от втората четвърт
на ІV в. пр. Хр., открит в некропола на Одесос
(дн. гр. Варна). Върху тялото на съда има две сцени. На едната е изобразена богинята Нике, която
награждава победител в състезание, като по този
начин е пресъздадена представата за божествената закрила над победителите в състезанията и
голямата слава, която ги очаква. Втората сцена
включва трима младежи, загърнати в химатиони и
с коси, привързани с ленти. Единият от тях държи
стригила и арибал (съд за благовонни масла).

Фигура 1. Червенофигурен кратер от некропола на
Одесос (дн. гр. Варна). Втора четвърт на ІV в. пр.
Хр. Сн. Е. Мирчева

Както свидетелстват античните автори, а археологическите паметници потвърждават, Тракия се
е намирала под силното културно влияние на античната гръцка цивилизация. Доколко обаче това
може да се твърди и за присъствието на спорта в
тракийското общество? Непрекъснатите търгов-
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ски, социални и културни контакти с гърците са
довели до очаквано възприемане и адаптиране на
спортната култура. Но как е започнал този процес
– като мода, опит да се подражава или нещо, което
е било харесвано заради специфичната зрелищност, която носи? Или вероятно се е налагало да
бъде познаван и „спортният“ език, за да се гарантира определена приемственост при установяването на контактите с гърците?
Ярко свидетелство за възприемането на ролята на атлетическите занимания в Тракия е уникалният златен пръстен-печат (Фигура 2) с изображение на почиващ млад атлет, датиращ от края на V
в. пр. Хр., който е бил притежание на тракийски
аристократ. Пръстенът е открит заедно с прочутата златна погребална маска в надгробната могила
Светица край гр. Шипка, Старозагорско.

Железните стригили, открити в гробницата на
тракийския владетел Севт ІІІ, също показват възприемането на този елемент от спортната култура
на най-високо социално ниво. Червенофигурна
амфора (Фигура 4) с изображение на спортни сцени от могилно погребение при с. Брезово, Пловдивско е още едно свидетелство за развиването
на вкус към атлетиката в тракийското общество.
Спортист, който очертава с кирка началото на пистата за състезание по надбягване и фигура на мъж
– треньор или съдия на състезание – който отбелязва с дълга пръчка стартовата линия или разграничителните места за състезателите, са централните изображения в двете сцени, изрисувани
върху тялото на съда.

Фигура 2. Златен пръстен-печат от могила Светица
край гр. Шипка, Старозагорско. Краят на V в. пр.
Хр. Сн. Кр. Георгиев
Отново на член на тракийския елит е било
притежание сребърно блюдо (фиала) (Фигура 3),
украсено от вътрешната страна с композиция от
гравирани позлатени изображения, пресъздаваща
състезание с четири колесници (квадриги), във
всяка от които има по един колесничар и един
тежковъоръжен пехотинец. Изобразена е сцена
на апобатес – церемониално състезание, провежФигура 4. Червенофигурна амфора от могилно подано в Древна Гърция. Блюдото е открито в изклю- гребение при с. Брезово, Пловдивско. V в. пр. Хр.
чително богат гроб на тракийски аристократ в Ба- Сн. Кр. Георгиев
шова могила при с. Дуванлий, Пловдивско.
Възприемането и адаптирането на спортната
култура в Тракия е било процес, чието начало поражда все още много въпроси, на които предстои
да бъде търсен отговор. С включването на тракийските земи в границите на Римската империя
спортните игри започнали да заемат все по-важно
място в Тракия, превръщайки се не само в мода,
която била масово следвана в римските провинции, но и в средство за пропаганда на римската
власт и нейните представители в градските упраФигура 3. Сребърна фиала с позлата от Башова мо- ви. По този начин римска Тракия се присъединява
гила при с. Дуванлий, Пловдивско. V в. пр. Хр.
към мрежата от спортни събития, които са се проСн. Кр. Георгиев
веждали в Римската империя.
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Навлизането на спортната култура в тракийските земи става особено видимо през римския
императорски период, когато изображения и надписи върху монети свидетелстват за официалното провеждане на спортни празници в градовете
(Фигура 5), а от каменни надписи от този период
научаваме, че в тях са взимали участие и прочути
атлети от Мала Азия. За тези празници се знае, че
са били провеждани през точно определен интервал от време.

Фигура 5. Бронзова монета на Филипопол (дн. гр.
Пловдив), датираща от времето на император Елагабал (218 – 222). Монетата е част от емисия, отсечена
от градската монетарница по повод на игрите Кендризея Пития. Сн. Кр. Георгиев
Официален надпис-покана от времето на император Антонин Пий (138 – 161), отправена към
жителите на античния град Сердика (дн. гр. София) да участват в спортни игри е красноречиво
свидетелство за нарасналата популярност на атлетическите занимания, както и за интереса, който
са предизвиквали сред тях. Върху много паметници от римския период – монети, каменни релефи,
съдове – откриваме образи на атлети, които са се
съревновавали в различни спортни дисциплини.
Изключително интересен е сферичен бронзов съд
(балсамарий) (Фигура 6) от инвентар на гроб, открит близо до с. Слокощица, Кюстендилско. Цялото тяло на съда е покрито със спортни сцени,
представени в релеф: двубой между двама панкратиасти (атлети, които се състезават в дисциплината панкратион, представляваща смесица между
борба и бокс) с характерната за професионални
спортисти прическа, глашатай, който оповестява
победа на боксьор, полагащ на главата си призова
корона и маси, върху които са поставени награди
за победителите в състезанията.

Фигура 6. Бронзов съд от могилен гроб – урна, с.
Слокощица, Кюстендилско. ІІ в. сл. Хр.
Сн. РИМ Кюстендил
Мраморна глава от статуетка на атлет-панкратиаст (Фигура 7), открита в Алмус (дн. гр. Лом)
пресъздава по изключително изразителен начин
физиката и умората на атлета от проведените тежки двубои.

Фигура 7. Мраморна глава на атлет. Алмус (дн. гр.
Лом). II-III в. сл. Хр. Сн. В. Стоичков
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От този период са запазени и т.нар. ефебски
декрети (Фигура 8), в които са изписани имената
на младежите, избрани да бъдат обучавани и тренирани в градските гимназиони. Те са били членове на най-влиятелните семейства в градовете.

Фигура 8. Мраморна плоча с ефебски декрет. Дионисополис (дн. гр. Балчик). Началото на ІІІ в. (след
212 г.). Сн. Е. Мирчева

Тези декрети са били поставяни на видно място
в гимназионите или на други достъпни за всички
жители обществени места.
Спортът и спортните занимания са били част
от културата на антична Тракия и затова изложби
като тази биха могли да дадат своя дори и малък
принос за продължаването на разказа за живота по
нашите земи през Античността.
Изложбата стана възможна благодарение на
подкрепата на Министерството на културата на
Република България и 15 музея от страната. Сред
тях са: Национален исторически музей, Регионален исторически музей Варна, Регионален исторически музей Враца, Етнографско-археологически музей Елхово, Исторически музей „Искра“
Казанлък, Исторически музей Карнобат, Регионален исторически музей Кюстендил, Регионален
исторически музей Ловеч, Исторически музей
Лом, Музей „Старинен Несебър“, Регионален археологически музей Пловдив, Исторически музей
Попово, Археологически музей „Проф. Мечислав
Домарадски“ Септември, Общински културен
център „Музеен център“ Созопол и Регионален
исторически музей Ямбол.
Изложбата може да бъде видяна в Залата за
временни изложби на Националния археологически музей до 2 септември 2018 г.

SPORT IN ANCIENT THRACE,
PRESENTED IN THE NEW EXHIBITION OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM
Petya Andreeva
Abstract
The National Archaeological Museum organizes a very interesting sport-themed exhibition entitled Sport
in Ancient Thrace. It is well known that the tradition of athletic training and sporting events was established by
the ancient Greeks and it was the characteristic feature of their culture. Furthermore, compared to the theme of
sport in ancient Greece, which has been repeatedly made the subject of discussion in different studies and has
been presented in many museum exhibitions around the world, so far the place of sport in Thrace has rarely
been the main topic of studies or exhibitions. Therefore, the exhibition Sport in Ancient Thrace provides an
excellent opportunity to present the interesting subject in an attempt to conceive the extent to which sport
was incorporated in the everyday life in Thrace. Various artefacts of pre-Roman and Roman date demonstrate
gradual process of adoption and adaptation of sports and sports culture in Thracian lands, which became part
of the ancient network of sporting events. Thus, such themed exhibitions may also make important contribution
to the understanding of life in Thrace in Antiquity.
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ДЕЛОТО И ЗАСЛУГИТЕ НА
ПРОФ. ВИДЕН ТАБАКОВ

Проф. д.т.н. Гаро Мардиросян,
Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Когато през есента на 2015 г. г-н Цвятко Лилкин дойде в Института за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ – БАН)
с идея да се организира Тържествено събрание и научна сесия, посветени на живота и творчеството на неговия земляк, световноизвестния учен и изобретател в областта на космическата техника проф.
Виден Табаков, мнозина от нас нямаха дори и бегла представа за него.
По-сериозното ни запознанство с изключителната личност на проф.
Табаков стана през месец ноември същата година на организираната
от ИКИТ – БАН единадесета поред Международна научна конференция „Космос, екология, сигурност – SES’2015“, в пленарната сесия на
която проф. д.х.н. Борислав Тошев от Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“ изнесе доклад за живота и дейността на тази изключителна личност. След Конференцията интересът към живота и делото
на българина, наредил се сред най-значителните създатели на ракeтно-космически технологии, нарасна. В периода от 26 до 30 септември
Фотос 1. Една от последните сним- 2016 г. с активното участие на ИКИТ – БАН се проведоха редица събики на проф. Табаков
тия, посветени на този световноизвестен учен от български произход,
изтъкнат авиокосмически инженер, специалист по космическа техника и ракетни двигатели. За Тържественото събрание в Големия салон
на БАН (29 септември 2016 г.) специално пристигнаха проф. д-р Ауатеф Хамед – ученик и докторант на проф. Табаков, а след пенсионирането му и ръководител на лабораторията „Интелигентни системи за
задвижване“ в Университета в Синсинати, САЩ, и последният негов
докторант Георги Дренски – ръководител на отдел в General Electric в
Берн, Швейцария. И двамата разказаха интересни спомени за знаменития си учител.
Световноизвестният учен от български произ- от 50 докторанти и над 200 магистри. Паралелно
ход, изтъкнат авиокосмически инженер, специа- провежда редица научни изследвания и изпиталист по космическа техника и ракетни двигатели ния за Националното управление по въздухоплаВиден Табаков (Фотос 1) е роден на 14 декември ване и изследване на космическото пространство
1919 г. в с. Стакевци, Белоградчишко. Завърш- (НАСА), американските въздушни, военноморски
ва машинно инженерство в Прага. През 1942 г. и наземни сили и световни компании като „Джесе дипломира и прави докторска дисертация в нерал електрик“, „Проктър енд Гембъл“, „Ролс
Берлинската политехника, където предсрочно за- Ройс“, „Тексако“ и др. Чрез ръководените от него
вършва и аеронавтика и през 1946 г. става доцент проекти проф. Табаков осигурява на университета
по аероинженерство. Сътрудничи на създателя на повече от 100 млн. долара. Лабораторията, която
първия в света самолет с турбореактивен двигател той създава в университета, с решение на Борда на
Ханс фон Охайн. Същевременно започва работа настоятелите от 2009 г. носи името „Проф. Виден
в концерна „Сименс“. През 1944 г. работи в гру- Табаков“.
пата на главния конструктор на немските ракети
Сред многобройните заслуги на проф. Таба„Фау“, Вернер фон Браун. През 1948 г. заминава ков, българинът, който почти 50 години е един от
за Аржентина. Там заедно с италиански и немски най-изявените изследователи на Националното
инженери участва в разработването на първия ар- управление по въздухоплаване и изследване на
жентински свръхзвуков самолет.
космическото пространство на САЩ – НАСА, за
През 1958 г. Виден Табаков започва работа като развитието на авиокосмическата техника и техпрофесор по космическо инженерство в универ- нологии се откроява дейността му по създаваситета в Синсинати, щата Охайо, където поставя нето на ракетата – носител „Сатурн“ (Фотос 2),
началото на докторска програма по космонавтика, с която американските астронавти осъществиха
в която през годините при него се обучават повече пилотируеми полети до Луната по програмата
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Фотос 2. Ракетата-носител „Сатурн 5“

Фотос 3. Проф. А. Хамед

„Аполо“, а неговият докторант и близък приятел
Нийл Армстронг стана първият човек, стъпил на
повърхността на Луната. Наред с многобройните
престижни научни награди (24 в личния му архив)
проф. Табаков е удостоен и със званието „Почетен
професор на НАСА“. Интересно е да се знае, че
когато през 1946 г. Виден Табаков защитава докторската си дисертация в Берлин, един от официалните му опоненти е прочутият немски ракетен
конструктор Вернер фон Браун (1912 – 1977).
Според проф. д.х.н. Борислав Тошев научното
творчество на Виден Табаков в SCOPUS е представено със следните числа: 219 публикации (по
други данни над 400), цитирани 1515 пъти от други автори, а съавторите на Табаков са 105. Персоналният му индекс на Хирш е 21. Най-цитирана
публикация на проф. Табаков има 165 цитата. През
2016 г. цитатите му са 61. Това са изключителни
наукометрични данни, още повече имайки предвид, че са за област с висока степен на секретност,
в която значителна част от получените резултати
не са публично достояние.
Литература:
1. Тошев, Б. В. Проф. д-р Виден Табаков (19192015) – жизнен път и научни постижения.
Белоградчишки ежедневен илюстрован лист.
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4.
5.
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Belogradchik daily illustrated edition (established
17 october 2005).
Веселинова, З. Виден Табаков конструира супермодерни подводници, ракети и космолети.
27.07.1996.
Тошев, Б. Професор Виден Табаков – жизнен
път и научни постижения. Пленарен доклад в
Международна научна конференция „Космос,
екология, сигурност – SES’2015“, ноември
2015, София.
Първанова Л. Забравеният българин, който
качи американците на Луната. В-к „Минаха
години“, бр. 29 от 18.07.2016.
Атанасова Р., Н. Цеков. Учен, инженер, преподавател, българин – Професор Виден Табаков.
Сп. „Знание“, януари 2018, стр. 36–41.
ЦДА – 12, Ф. № 1536.
Виден Илиев Табаков. Информационна система на Държавните архиви
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0
%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%
D0%B2
http://212.122.187.196:84/Process.aspx?type=Fu
nd&agid=41&flgid=12321761
http://www.space.bas.bg

PROF. VIDEN TABAKOV‘S ACTIVITY AND MERITS
Garo Mardirossian

Abstract
The paper presents the work and merits of the world-famous scientist of Bulgarian origin, eminent aerospace
engineer, space technician and rocket engineers Viden Tabakov. The professional path of this perhaps the most
successful Bulgarian scientist abroad, who for almost 50 years is one of the most prominent researchers of the
NASA, has been traced briefly. One of his outstanding achievements is his work on the creation of the Saturn
Carrier, with which the US astronauts piloted flights to the Apollo Moon, and his PhD student and close friend
Neil Armstrong became the first person to come to the urface of The Moon. We hope that the name of prof.
Viden Tabakov will find his best place among the many Bulgarian scientists who, with their revolutionary
contribution to the development of world science, are proudly prized for Bulgaria.
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МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧЕН ОТ БАН
Акад. Цветан Цветков,
акад. Александър Александров,
акад. Атанас Атанасов
Саксонската академия на науките (Saxon Academy of Sciences and Humanities – https://www.
saw-leipzig.de/de) на открито заседание, проведено на 13.04.2018 г., избра проф. Атанас Павлов
от Отделението по аграрни и лесовъдни науки на САЧК, за неин новоизбран член-кореспондент.
Изборът е във връзка с работата и приносите му в областта на растителните биотехнологии.
Саксонската академия на науките е основана през 1846 г., по повод 200 години от рождението на
Готфрид Лайбниц, под името „Кралско саксонско дружество за науките“ (Royal Saxon Society for
the Sciences). Основната мисия на Академията произхожда от тезата, формулирана от Лайбниц,
за обединение „theoriam cum practice“. Понастоящем Саксонската академия на науките е средище на редовни научни дискусии, в които участват водещи учени от всички научни области. През
годините в Саксонската академия на науките са членували 11 нобелови лауреати, в това число
Макс Планк и Вернер Хайзенберг.
Проф. Атанас Павлов е доктор на техническите науки – „Технология на биологично активните вещества“ от 2009 г. От 1998 г. досега последователно заема академичните длъжности от
научен сътрудник до професор в Института по микробиология при БАН. От 2011 г. до 2015 г. е
ръководител на департамента „Приложна микробиология“, а от 2013 г. е и ръководител на „Лаборатория по приложни биотехнологии“ към Университета по хранителни технологии – Пловдив. Понастоящем е ръководител на катедра по специалността „Анализ и контрол на хранителни продукти“. В същото време продължава и работата си в Института по микробиология. През
2015 г. проф. Павлов е избран за член-кореспондент на БАН (Отделение за аграрни и лесовъдни
науки).
Чл.-кор. Павлов е съставител на 3 книги, издадени от SPRINGER-NATURE и InTech, автор
е на 11 глави от монографии, издадени от утвърдени световни издателства, както и на 151 публикации в списания с висок импакт фактор. Работите му са цитирани над 1600 пъти.
Чл.-кор. Павлов развива изследванията по тези теми и развива научните си изследвания в
следните нови, актуални и важни научни направления:
• Биологично активни вещества от растителни in vitro системи с приложение в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост.
• Индуцирана полиплоидия и ендоредупликация и значението им за вторичния метаболизъм
на растителната клетка.
• Нови и нетрадиционни биореакторни системи за култивиране на растителни in vitro системи.
Научната дейност на проф. Павлов е оценявана през годините по достойнство и с други
награди: „Марин Дринов“ на БАН; Първа награда на фонд „Научни изследвания“ и др.
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ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
– СОФИЯ С НАГРАДА ОТ БЪЛГАРСКАТА
СТОПАНСКА КАМАРА
„Микро плюс-Апостолов“ ЕООД, с управител инж. Евстати Апостолов и Научноизследователска лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето“ към Машиностроителен факултет на
Техническия университет – София, с ръководител доц. д-р инж. Димитър Дяков бяха наградени със
статуетка „ИКАР“ и вписване в почетната книга на изобретателите на Българската стопанска камара
(БСК) в категория „Инициатива“. Наградата се връчва за приноса им в проектирането, метрологичното осигуряване и изграждане на конструкциите на вълноводите и криомодулите на най-мощния в ЕС
линеен ускорител XFEL в научноизследователския център DESY – Хамбург, Германия. Името на наградите отразява петте стълба на икономическия просперитет – ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации,
ИНициатива, ИНтелект. Церемонията по награждаване на победителите в деветото издание на конкурса
за принос към развитието на българската икономика „ИН-5“ бе проведено на 17 май 2018 г. в БСК. Носители на наградите са фирми, научни или учебно-научни организации и физически лица с принос към
развитието на икономиката, с фокус върху иновациите и технологичното развитие.
Наградите бяха връчени от Маркус Байрер – генерален директор на BusinessEurope (Конфедерация на европейския бизнес), Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и
туризъм при 44-то НС, Емил Караниколов – министър на икономиката, и членовете на УС на БСК акад.
Стефан Воденичаров, Радосвет Радев, Величко Александров и проф. Марин Христов.
Голямата награда – статуетка „ИКАР“, е изработена от именития български скулптор проф. Велислав Миленков. Тазгодишното издание на конкурса е посветено на Българското председателство на
Съвета на ЕС и се провежда като паралелно събитие на Съвета на президентите на BusinessEurope.
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ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2018
Весела Василева,
държавен експерт в дирекция „Наука“ – МОН,
заместник-национален организатор на конкурса
От 1999 г. Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти“. Тази година юбилейният
ХХ конкурс се проведе в периода 16 – 18 април.
В него младежи от цялата страна се надпреварват
за най-добър научен проект в областите биология,
химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни науки и екология. Конкурсът
е част и от съпътстващите инициативи към Рамковите програми за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на
Европейската общност.
Тази година за разширяване обхвата на
участници от цялата страна бяха организирани информационни дни за популяризирането му.
Бяха отпечатани рекламни материали – листовки
с програмата на информационните дни и информация за конкурса. С помощта на Института по
математика и информатика към БАН се проведоха
информационни дни в четири града – Кърджали,
Русе, Габрово, София, съгласно предварително
направените планове. Програмата на всеки от информационните дни включваше представяне на
същността и историята на Националния конкурс
„Млади таланти“, на неговите цели и на възможностите, които открива пред младите изследователи. Най-важното бе, че в програмата участваха
и лауреати на конкурса, представяли страната ни
на престижни международни конференции като
награда за участието си в предишни издания на
Националния конкурс „Млади таланти“. Те разказваха от първо лице впечатленията си от участието в конкурса и в международните изяви, свързани с него. Не по-маловажно беше и споделянето
на личните им преживявания, постижения и дори
разочарования по време на изследователския процес, свързаните с научната им дейност трудности
и тяхното преодоляване.
Организацията на информационните дни
беше подкрепена от Регионалните управления на

образованието в съответните градове и особено
от г-жа Снежа Калитвенцова, старши експерт организация на средното образование, и г-жа Емел
Бабаева, старши експерт по математика в РУО
Кърджали, г-жа Росица Георгиева, началник на
РУО Русе, г-жа Маргарита Янакиева, директор на
Английската гимназия в Русе, г-жа Таня Христова,
кмет на Община Габрово, г-н Георги Маринов, началник на РУО Габрово.
В резултат на съвместите действия между
МОН, БАН и регионалните управления по места
се получи един добър синхрон, който позволи тази
година да постъпят най-много проекти от началото на конкурса за България. Постъпиха общо 47
проекта, с над 60 участници, включени в подготовката им, като журито допусна до участие 41 от
тях. Номинираните са представители предимно на
математическите гимназии от София, Пловдив,
Варна, Русе, Габрово.
В периода 16 – 18 април по утвърден график
участниците в конкурса презентираха разработките си пред журито в Института по математика и
информатика на БАН.
Церемонията по награждаването на финалистите в конкурса се проведе на 18 април в Археологическия музей в София.
Авторите на първите три отличени проекта получиха парична награда по 1500 лв. Те ще
представят страната ни на Европейския конкурс
за млади учени през септември 2018 г. в Дъблин,
Ирландия. Отличени бяха: Атанас Стефанов и
Александър Шопов от Математическата гимназия
в Пловдив с изследването си „Цветни зависимости
в млади звездни обекти“, Ивайло Малинов Желев
от Природо-математическата гимназия „Васил
Левски“ в Смолян, който е разработил методи за
обезшумяване на дигитални изображения, и проектът „Спрежение на Микал“ на Сиел Шефкетова от Средно училище „Петко Рачов Славейков“ в
Кърджали.
Поощрителни награди и сумата от 1000 лв.
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получиха Илия Калоджеро Курто Пелле с проекта
„Антични влияния върху Богородичната иконография“ и Николай Асенов Пашов със създадените от него 3D модели с лазер и камера „Farseer“.
На церемонията бяха обявени и българските
участници в EXPO 2018 г. през юли в град Гдиня,
Полша. Там ще се състезават проектът „Hovercraft
RC“ на Светослав Бойков Георгиев от Природо-математическа гимназия „Професор Емануил
Иванов“ в Кюстендил, Димитър Чакъров от Математическата гимназия в Пловдив с неговата
„Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни
дъски“ и Антоан Бисер Георгиев от Природо-математическата гимназия в Монтана с проекта

„Blumber“.
Наградата на Института по математика и информатика на БАН получиха Мария Манзурова и
Благой Манзуров, които са разработили дигитални
3D модели с таблет и телефон.
Институтът по биология и имунология на
размножаването при БАН определи за свой фаворит проекта „Колко е важно качеството на водата
за развитието на растенията“ на Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша от Немската езикова гимназия в София.
През 2019 г. предстои България да бъде домакин на Европейския конкурс за млади учени.

ФИЗИКАТА – ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ НА ЖИВОТА*
Мария Гаралова,
студент, Медицински факултет,
Медицински университет – София
Животът е всичко, което наистина имаме. Все
още не сме в състояние да дадем напълно точно
определение на понятието живот. Но едно е сигурно – всички съвременни науки се стремят или да
проумеят тайните на живота, или да помогнат за
неговото по-пълноценно използване и опазване.
Висша ценност, право, задължение… Какво е животът?
Физиката ни дава една правдоподобна основа за проумяване на сложните процеси в живата
клетка. Предмет на науката биофизика е физиката на живата природа. Тя изучава биологичните
структури и процеси с подхода и методите на физиката [1].
Ентропията е мярка за безпорядъка в една
система. Знае се, че в природата са възможни
само такива процеси, при които общата ентропия
нараства, тъй като всички реални процеси са необратими. Ентропията на затворена или отворена
система може да намалява, ако системата отдава
топлина на околната среда [1]. Следователно цената, която животът трябва да заплати на ентропията, е енергия. Слънцето снабдява Земята с енергия
за борбата с хаоса. Не е случайно, че след смъртта

тялото изстива. Рано или късно организмът, тази
така съвършено устроена биологична машина,
се уморява да се бори с безпорядъка. Смъртта и
животът се подчиняват на законите на термодинамиката. Нашият организъм се опитва да съхрани реда, тъй като безредието води единствено до
разруха. Един добър пример е фактът, че когато
се храним, в храносмилателната ни система попада смес от белтъци, въглехидрати и мазнини.
Организмът ни педантично разделя всички молекули по групи и ги разгражда до съставните им
елементи, които използва за своята собствена подредба. Всяка клетка с особена прецизност следи
за правилното презаписване на информацията в
ДНК, проверява се няколко пъти точността на репликацията и едва след това се разрешава на клетката да премине през клетъчното делене. Тъй като
генетичният код е уникален, той е гаранцията на
клетката, че ще успее да произведе необходимите
белтъци. Ако клетката допусне фатални грешки
при презаписването на генетичния си материал, тя
в най-добрия случай ще загине, а в най-лошия ще
се обезсмърти, докато не убие целия организъм.
Физиката не отрича живота, тя го описва като

* Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на 46-ата Национална конференция по въпросите на
обучението по физика (април, 2018 г., Плевен).
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едно от изключенията. Ако разтръскаме буркан
(затворена система) с разноцветни топчета, те
могат и да се подредят, но това е малко вероятно. Много по-вероятно е топчетата да са хаотично
размесени. Когато е възниквал Животът, е станало
именно това, подредили са се по подходящ начин
редица молекули, фактори, условия и се е родило
първото същество, въпреки че животът е отворена
система. Това е много вероятна хипотеза за възникването на невероятните живи системи. В нейна подкрепа е и физичната структура на животните и хората.

Фигура 1. Пример за вероятното състояние на системите, F5T25 [2]

Клетъчната мембрана е полупропусклива
липидно-белтъчна обвивка, характерна за всички видове клетки. Сами по себе си липидите и
белтъците не са живи. Биополимерите могат да
„оживеят“ само когато са разположени по точно
определен начин в пространството. Увреждането
на биомембраните води до тежки последствия за
клетките. Моделите на изкуствени мембрани подпомагат много изучаването на строежа и функцията на живите мембрани. В клетъчните мембрани
има йонни канали и белтъци преносители, които
отговарят за избирателната пропускливост на редица йони и молекули. Установено е, че нервните
и мускулните клетки променят мембранните си
потенциали при надпрагово дразнене. Измененията на мембранния потенциал при възбуждане се
обяснява чрез йонните проводимости чрез еквивалентна електрическа схема на мембраната.
Мембранният потенциал на клетката и скоростта на предаване на импулси са основен фактор
за поддържането на живота и разума – предаване
на импулси в централната нервна система (ЦНС).
Възникването и предаването на т.нар. потенциал
на действие в аксоните е в основата на разгадава-

нето на сложните каскади в предаването на нервните импулси.

Фигура 2. Еквивалентна електрическа схема на биологичната мембрана[3]. Сm – кондензатор, имитиращ капацитета на мембраната; Rm – съпротивление
на мембраната; ro – съпротивление на околната среда; ri – съпротивление на цитоплазмата; Vm – електрохимичен елемент, отчитащ електродвижещата
сила на мембранния потенциал
Сърцето е система с двойна помпа, която изтласква определен обем кръв в аортата и белодробната артерия. Работата на сърцето се описва с
прост модел на помпа. При съкращение на предсърдията предсърдно-камерните клапи се отварят
и кръвта навлиза в камерите. При систола на камерите полулунните клапи се отварят и кръвта навлиза в аортата и белодробната артерия, предсърдно-камерните клапи са затворени и не позволяват
кръвта да се върне обратно в предсърдията. Следва диастола на камерите, като полулунните клапи
се затварят.

Фигура 3. Опростен модел на сърцето [4]

Кръвта се движи в кръвоносните съдове благодарение на налягането, под което кръвта се изтласква от камерите в аортата и белодробната
артерия и се движи към кухите вени в дясното
предсърдие (съответно белодробните вени в лявото предсърдие), където налягането е минимално.
Следователно, систолата на лявата камера създава
разлика в налягането в двата края на големия кръг
на кръвообращението, а систолата на дясната ка-
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мера създава разлика в налягането в двата края на
малкия кръг на кръвообращението.
Дишането също се подчинява на физиката.
При вдишване обемът на гръдния кош се увеличава и в белите дробове навлиза атмосферен въздух.
При издишване обемът на гръдния кош намалява.
Под действие на еластичните сили белият дроб се
свива, налягането в алвеолите става по-високо от
атмосферното и въздухът излиза от тях. Промяната в налягането на алвеолите осъществява придвижването на въздуха по дихателните пътища [1].
Изграждането на биологичните мембрани,
предаването на нервните импулси, самозараждането на импулси във възбудно-проводната система
на сърцето и работата му като помпа, движението
на кръвта, дишането… са само част от процесите, които в основата си са физични процеси. Ние
все още сме далеч от разгадаването на същността
на живота, но сме на прав път. Всяко ново откритие ни доближава до разплитането на заплетените тайнства на живота. Някои автори смятат, че
животът е изграден от седем стълба: генетична
програма, възможност за изменчивост, компартментализация, енергия, регенерация, адаптивност,
самозащита [5]. Може да се добавят и още допълнения към елементите на живота. За да се осъзнае

животът, не трябва да се изключва както разумът,
така и чувствата, така и строгата анатомия и физиология.
Физиката докосва всяка система в човешкия
организъм, тя е основата, върху която се гради
тайнството на живота. Човечеството е свикнало да
свързва живота по-скоро с биология и химия, но
това е непълно. Те изграждат чудесата на живота,
но подчинявайки се на законите на физиката. Физиката е учителят, който строго следи останалите
естествени науки доколко могат да експериментират с живота.
Литература:
1. Маринов, М. Биофизика. Учебник за студенти
по медицина, фармация и стоматология. Изд.
Център за информация по медицина, София,
2001.
2. https://f5t25.wordpress.com/
3. http://shu.bg/tadmin/upload/storage/158.pdf/
4. University of Notre Dame, Lectures/Medical
Physics/Part I. Physics of the Body/Chapter 3.
Pressure System of the Body/3.2 Physics of the
cardiovascular system/
5. Koshland, Jr, Daniel, E. The Seven Pillars of Life.
//Science 295 (5563). March 22, 2002.

PHYSICS – THE MAIN INGREDIENT OF LIFE
Maria Garalova

Abstract
Physics is the founder of life. This science deals not only with the exact quantitative description of natural
phenomena, it is an integral part of each cell. Entropy is the most likely state of the systems, but life exists
with it, despite it. Yet, elements of disorder are constantly observed in the human organism. Diseases in life are
synonymous with entropy in physics. Death regains chaos.
Physics does not deny life; it describes it as one of the exceptions. If you shake a jar (closed system) with
colored balls, they can also be stacked, but this is unlikely. It is much more likely that the balls are chaotic.
When Life arose, it was precisely this that appropriated a number of molecules, factors, conditions, and the first
being was born, although life is an open system. This is a very likely hypothesis for the emergence of incredible
living systems. It also supports the physical structure of animals and humans.
The cell membrane is a semipermeable lipid-protein coat characteristic of all cell types. The electrical
properties of the membrane are represented as electrical elements connected in a circuit. The membrane
potential of the cell and the impulse transmission rate are a major factor in the maintenance of life and reason
impulse transmission in the CNS.
The heart is a dual pump system that pushes a certain amount of blood into the aorta and the pulmonary
artery. The work of the heart is described by a simple pump model. Pressure in vessels is also subject to
physical laws.
Physics touches every system in the human body, it is the foundation on which the sacrament of life builds.
Mankind is accustomed to linking life to biology and chemistry, but this is inaccurate. They build the miracles
of life, but obey the laws of physics. Physics is the teacher who strictly defines the other natural sciences how
much they can experiment with life.
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ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ПАЗАРЪТ
Чл.-кор. Димитър Бучков,
ТУ – София
В началото на прехода в България и особено след приемането на Закона за автономията на
висшите училища през 1990 г. започна стихийно
да се прилага пазарният принцип във висшето
образование. Това се дължеше както на примитивното му разбиране, така и на „интереси“ в академичната общност и обществото. Не се отчиташе
изключителната специфика на този обществен
сектор, в който не могат да се пренесат и прилагат
директно принципите и правилата на пазара, отнасящи се до производството, услугите и другите
стопански дейности.
Либералните пазарни фундаменталисти
у нас упорито утвърждаваха тезата, че пазарът е
единственият (или основният) регулатор на обществените отношения във всички сфери на обществената практика. Пазарното търсене и предлагане решават всичко. Те са най-ефективни във
всичко и навсякъде.
Наистина при търсенето и предлагането на
стоки и много видове услуги пазарът е единственият регулатор и стимул за развитие. Между търсенето и предлагането обаче съществува периодична
зависимост. След момент на равновесие настъпва
следващо разминаване и увеличаване на разликата
между тях. Производителите (мениджърите) отново предприемат мерки за намаляване или увеличаване на производството, модифицират или сменят
стоковата продукция, въвеждат нова и по-високопроизводителна техника и технологии и т.н. Основната им цел винаги е колкото се може по-бързо да достигнат нова точка на равновесие между
търсенето и предлагането, т.е. да съкратят колкото
се може повече периода на цикличната им зависимост. При съвременното високоавтоматизирано,
гъвкаво и адаптивно производство този период за
преобладаващата част от стоките и услугите обикновено е по-малък от една и рядко повече от 1 или
2 години.
При такава зависимост между търсенето и
предлагането как изглеждат нещата на „пазара на
труда“ на кадри с висше образование? Каква е позицията на висшето училище (университета) като
субект „производител“ на „стоковия продукт –
кадри“? Има ли специфика в отношенията между
производител и потребител на този „пазар“ и в

какво се изразява тя? Интерпретацията на посочената закономерност на пазара в този случай ще
изглежда така:
Първо. Производственият „материал“ в
случая е „човекът личност“, с всички произтичащи от това последствия. Количеството на входящия в системата материал, т.е. приемът, не може
и не трябва произволно (волунтаристично) да се
променя в зависимост от търсенето на пазара. Той
се определя обективно от родените преди 18 години, от достигнатия в даден момент обхват във
висшето образование (%) на младежите в студентска възраст (18-24 год.), както и от генеративния
контингент на завършилите средно образование.
Обхватът трябва непрекъснато да нараства, за да
достигнем в недалечно бъдеще показателите на
развитите страни, които сега са 60-70-80% и растат.
Второ. Висшите училища се сблъскват
поне два пъти с т.нар. пазар. Първият път, когато
набират производствения си материал, т.е. при
приема. Тогава те рекламират своите възможности, т.е. предлагат услугата. Тук пазарът е между
висшите училища и желаещите да получат услугата. Нека да го наречем първичен пазар. След
него обаче следва един продължителен междинен
пазар, през който производственият материал
(обучаваният) се превръща в клиент на висшето
училище и започва да оценява качеството на предлаганата му услуга. Ако тя не го задоволява, той
може да го напусне без съгласието на производителя, докато при стоковата продукция веществената производствена суровина е собственост на
производителя и той може да се разпорежда с нея,
както намери за добре.
Трето. Периодът на производство (на обучение) е 4-5, 5-6 или 7-8 години за различните
степени на образование, т.е. много рядко срещани
случаи при производството на стоки и услуги.
Четвърто. Съществуват държавни и частни висши училища. Държавните висши училища
получават държавна субсидия, което противоречи
на законите на конкуренцията и свободния пазар.
Пита се тогава между кого е конкуренцията и къде
е реалният пазар?
Пето. Действителната реализация на про-
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дукта (на обучения) става след много дълъг период от време на т.нар. вторичен или на реалния
трудов пазар. Едва на този вторичен пазар се
появява действителният клиент (работодателят).
Така, макар и грубо разгледано, висшите училища
веднъж предлагат услуга на условно наречените
първичен и междинен пазари, когато привличат
студенти и ги обучават, и едва накрая излизат на
вторичния, т.е. на действителния трудов пазар.
На него клиентът (работодателят) много често не
намира необходимия му продукт като количество
и квалификация. Пита се къде са сега висшите
училища, каква отговорност имат и какви щети
понасят при негативни резултати. Още повече, те
не могат да бракуват продукта както при стоковото
производство, а за да го преработят (преквалифицират) е необходимо немалко време, както и желание от страна на обучения. Проблемът става
и социален. Това обаче не значи, че услугата
няма цена, но стока ли е?
Затова разглеждането на пазара в неговия
примитивен вид е абсурдно. Този абсурд се прояви и у нас. Преди десетина години, когато започна
рязко да се увеличава броят на студентите, много
бяха възмутените, включително и работодателите (между които и председателят на Стопанската камара), че произвеждаме много (безработни)
висшисти, че недопустимо много са висшистите
за производството (тогава в рецесия), без да си
дават сметка, че това са кадри за след 6-8 и повече години. Сега същите хора установиха, че по
брой на студенти на 10 хил. души население сме
на едно от последните места в Европа и не са подготвени кадри за производството. Тогава те бяха
глухи за предупрежденията, че едва сме достигнали средните европейски показатели, че се очертава
демографска криза, която ще ни свлече на едно от
последните места по този показател.
Шесто. Ако поведението на висшите училища трябва да се основава на познатите закони на
пазара, резонен е въпросът: защо държавни висши училища не се приватизират дори в страни с
най-либерална пазарна икономика като САЩ, Англия и др.? Напротив, налице е обратен процес – в
САЩ непрекъснато се увеличава броят на щатските и общинските колежи от неуниверситетски тип.
Казаното означава, че на този пазар решителна е ролята на държавата, която в диалог и
сътрудничество с регионалните структури, браншовите, професионалните и други обществени
организации следва да определя количествените
пропорции и характеристики на приемания и
обучаван контингент. За целта обаче са необходи-
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ми постоянно действащи и специално финансирани програми и звено, което перманентно да събира
и обработва информация за текущото състояние на
висшето образование и пазара, периодично да актуализира прогнозите и разчетите за бъдещето. Не
може да се разчита само на служебната информация, на статистическите и други данни на ведомствата и на Националния статистически институт,
тъй като техните разработки, методики и моделите
за обработка и анализ са подчинени на други цели.
Тази специална дейност трябва да бъде насочена
към осигуряване на данни и на разнообразни разрези на статистическата информация, необходими
за макрообразователната политика на държавата. Също така да събира, обработва, класифицира
и направи ефективно използваема базата от нестатистически (вербални) данни за висшето образование. Има страни (Великобритания и др.), които
са създали структури, специализирани за статистика на висшето образование.
От друга страна, висшите училища следва
да развият и непрекъснато да усъвършенстват текущия и перспективния си маркетинг. Последният
трябва да се базира на тенденциите в развитието
на науката и професиите и на бъдещите потребности на обществената практика. От него ще зависи адекватното задоволяване на конкретните
потребности, както и бъдещето на самото висше
училище. То не може и не трябва да разчита само
на регулаторните и други функции на държавата и
на нейната обща образователна политика.
А държавата не трябва в никакъв случай
да се освобождава от регулаторните си функции, от задължението да определя количеството
и основните пропорции между професиите на
подлежащите за обучение във висшите училища,
съобразени с близката (6-8 години) и най-вече с
далечната (15-20 години) перспектива за развитие
на страната. Това са основни показатели в социалната, икономическата и финансовата (вкл.
бюджетната) макрополитика на държавата, които
обичаме така често да споменаваме, без да разкриваме (дори и без да разбираме) тяхната същност и
съдържание.
За да не съм голословен, ще посоча като
пример сегашните проблеми от този род в Германия, която не можем да упрекнем, че няма действащи пазарни отношения. Сериозно и задълбочено
изследване, направено там, показва, че от преди
6-8 години е започнал и интензивно се развива
процес на съществено разминаване между търсенето и предлагането на кадри с висше образование. Най-силно изразено е разминаването при кад-
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рите за производството – през 2005 г. търсенето е
за 15 хил. специалисти, а висшето образование е
произвело около 5 хил. И с типична немска прагматичност са взети най-решителни мерки: рязко
се увеличава приемът; облекчават се условията за
следване с предлагане на много стипендии и други
бонуси; почти двойно се увеличава заплащането от
бизнеса; енергично се привличат чуждестранни
студенти с ангажимент за бързо осигуряване на
работа в Германия, както и директно се при-

вличат подготвени специалисти от чужбина и
т.н. Въпреки тези изключителни мерки специалистите и представителите на бизнеса смятат, че
проблемът, т.е. възстановяване на равновесието
между търсенето и предлагането, ще бъде решено
за 8-10 и повече години. В тази връзка показателен
беше преди месец и „десантът“ на чуждестранни
университети у нас, предвождани дори от посланици, за набиране на студенти с привлекателни условия за следване.

THE UNIVERSITIES AND THE MARKET
Dimitar Buchkov

Abstract
The paper treats the specific character of the connection between Universities and the manpower market. It is
evident that the rules and principles of business could not be applied directly in this case.
Key words: Universities, manpower market, demand, supply.

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15 Тел.: (+359 2) 846 75 84
Е-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg
Уеб: http://www.libsu.uni-sofia.bg
Първата университетска и най-голямата научна библиотека в България e съвременен библиотечноинформационен, културен и образователен център. Университетската библиотека осигурява достъп до
електронни, библиотечно-библиографски и информационни ресурси и услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единствената библиотека в България, която предлага търсене в електронен каталог, съдържащ над
1 180 000 библиографски записа на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F
интегрирано търсене в Националния академичен своден каталог, съдържащ над 3 500 000
библиографски записа на адрес: http//primo3.nalis.bg
ползване на пълнотекстови дигитализирани библиотечни материали на адрес:
http://digitool.nalis.bg:8881/R
достъп до водещи научни пълнотекстови и реферативни бази данни – Science Direct, Scopus, ISI web of
Knowledge, EBSCO, Emerald, Klower Law и др.
изготвяне на писмени и устни библиографски справки;
целогодишни курсове за повишаване на информационна компетентност на студенти и докторанти;
услуги за хора в неравностойно положение;
доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service );
междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
копиране и дигитализиране на документи.
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ПРОФ. Д-Р НАДЕЖДА НИКОЛОВА – НАУЧНА КАРИЕРА,
ДОСТОЙНА ЗА ПОДРАЖАНИЕ
Секция „Икономически науки“ към СУБ отбелязва 85-ата годишнина на дългогодишния си активен
член проф. Надежда Николова. Родена е в София. След завършване на висшето си образование в УНСС
(тогава ВИИ „К. Маркс“), специалност „Статистика“, постъпва на работа като икономист статистик,
по-късно и като ст. икономист в секция „Статистика и счетоводна отчетност“ на Икономическия институт на БАН. От 1966 г. с конкурс постъпва като научен сътрудник в ИИОСС (сега Институт по аграрна
икономика) – секция „Приложение на математическите методи в селското стопанство“ към Селскостопанската академия в София.
Разработва и защитава през 1970 г. дисертация на тема „Производствени функции на средните добиви на основните зърнени култури“ и получава научната степен „доктор по икономика“. Последователно преминава през всички нива на научната йерархия, като през 1990 г. е избрана за ст.н.с. І ст.
с хабилитационен труд на тема „Измерване и моделиране на факторни влияния върху производствено-икономически резултати в селското стопанство“. Междувременно специализира „Теория на вероятностите“ и „Математическа статистика“ в Математическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
С оглед повишаване на професионалната си квалификация участва в специализирани курсове по „Висша математика и линейно планиране“ и „Електронна обработка на информацията“ в Икономическия
институт на БАН, „Статистически методи и програми за електронно-изчислителни машини ІСІ“ (по
английска програма през 1971 г.), „Икономико-статистическо моделиране“ в Сибирския НИИ и „Икономика на селското стопанство“ във ВАСХНИЛ, СССР (Русия). Преминала е и курсове по „Visicalc“ и
„Статистическа програма – „Statgraf“.
От 2001 г. е избрана за професор – преподавател по статистика в Югозападния университет „Н. Рилски“, Благоевград, където преподава лекционни курсове по дисциплините „Статистика – обща теория“,
„Статистически методи в икономиката“, „Статистическо моделиране“ пред студенти от Стопанския факултет и Правно-историческия факултет. През 2004 г. издава учебник „Статистика – обща теория“ (разширени и допълнени издания през 2006, 2008, 2009, 2013) и „Методическо ръководство по статистика“
(2007 и 2010).
Професионалните научни интереси и изследователската дейност на проф. Н. Николова основно са
в областта на теорията и методологията на статистиката; извадковите изучавания – теория и практика;
математическите методи в икономиката; статистическото моделиране; икономически анализ на макрои микроравнище; прогнозиране (методи, системи и прогнози); информационни системи, бази данни и
банка данни; иконометрия, наукометрия, наукознание. В тези насоки са и нейните участия в международни научни симпозиуми, в много международни научни конференции в страната и в чужбина, в проекти с национално и международно значение. Проф. Николова е публикувала и десетки студии, статии
и научни доклади в български и чужди научни издания. Нейните научни публикации надхвърлят 180.
Сред по-значимите са монографиите: „Приложение на производствените функции в селското стопанство“ (1974), „Факторен анализ на икономическата ефективност в селското стопанство“ (1977), „Управление на качеството на продукцията в селското стопанство и хранителната промишленост“(1980), „Изравняване условията на възпроизводството стопанство“ (1982), „ Методика за икономически анализ в
селското стопанство“ (1985).Научните ѝ статии основно са публикувани в списанията „Икономическа
мисъл“, „Икономика и управление на селското стопанство“, „Статистика“ и „Алтернативи“.
Професор д-р Надежда Николова е била член, а по-късно и председател на Научния съвет на Института по аграрна икономика (ИАИ); научен секретар на Икономическата комисия на ВАК към МС на
Р България; член на Специализирания научен съвет по отраслова икономика; един от създателите, член
на редакционната колегия и основен фактор за развитието на сп. „Икономика и управление“. Дългогодишен член е на Съюза на учените в България и на ръководството на секция „Икономически науки“, на
Съюза на икономистите в България, на Съюза на българските статистици.
Професор д-р Надежда Николова е носител на ордена „Св. св. Кирил и Методий“, ІІ-ра степен за
особени заслуги към българската икономическа наука. През 2005 г. Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград я награждава с Почетен знак на университета за „Принос в развитието и
утвърждаването на Югозападния университет“, а Институтът за икономически изследвания при БАН
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– с Почетен знак за нейната активна научноизследователска дейност и утвърждаване авторитета на Института.
Пожелаваме ѝ от сърце още дълги години здраве, творческа реализация и активно участие в работата на секцията!
						
								
Секция „Икономически науки“ към СУБ

ЮБИЛЯРЯТ ПРОФ. Д.С.Н. ДУХОМИР МИНЕВ –
РЕВНОСТЕН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Проф. д.с.н. Духомир Минев е роден на 27 декември 1947 г. Възпитаник е на Университета за национално и световно стопанство. Специализирал е във Френския национален демографски институт в
Париж. Става доктор по икономика през 1986 г. в Института по икономика на БАН. Продължава своята
изследователска дейност в Института за социални и синдикални изследвания, а след това в Института
за изследване на обществата и знанието (бивш Институт по социология) при БАН. Паралелно с това той
инвестира знания и време в държавната администрация като експерт по социална политика в Министерски съвет, а след това и като зам.-министър на Министерството на труда и общественото благосъстояние. Проф. д.с.н. Духомир Минев е учен със силно изявена гражданска позиция. Той е председател
на Европейската антибедност мрежа в България и в тази си роля е образец за подражание на колегите
социолози и особено на младите сред тях за морала и етиката в науката, за гражданската отговорност
на изследователя, за налагането на принципите на солидарността и справедливостта в управлението,
колкото и да е трудно това. Неговото кредо е: знанието в полза на обществото. В своите научни трудове
той нееднократно и последователно аргументира тезата, че незнанието руши обществото, че определени кръгове поддържат незнанието, че нарастващата неграмотност влошава качеството на човешкия
капитал, намалява стойността на Индекса на човешкото развитие – една основателна тревога не само за
нашата страна.
Като учен Духомир Минев винаги се е откроявал с оригинално мислене, основано на умението му
да идентифицира и изследва проблеми, които дълго след това са доминиращи в обществото, а именно:
социалните последствия от приватизацията, деиндустриализацията и криминализацията на икономиката, разпределителните и преразпределителните отношения и кризите в икономическата, финансовата
и социалната сфера, липсата на развитийна политика, неразвития трудов пазар, разминаването между
очакванията от провежданата официално трансформация и реално случилото се у нас, фалшивото знание и пр.
Важно направление в научноизследователската дейност на юбиляря е разкриването на невидимите
причини и структурните връзки и взаимодействия, които водят до социални промени, насочени към
тесен групов интерес и във вреда на останалата част от обществото, т.е. към по-нататъшно изостряне
на социалните неравенства.
Неоспорима е заслугата на проф. Минев в защитата на необходимостта от широко гражданско участие на различни групи заинтересовани лица в обществените процеси, свързани с разпределението на
публичните ресурси, разглеждано като реален израз на демократизиране на обществото.
Проф. Минев е един от малцината изследователи, опитал се да изясни кризата в социологията, незнанието, което разрушава световете на хората и деформира знанието в обществото и за обществото.
Той аргументирано критикува фалшивия икономически растеж, с който властващите елити прикриват
острите социални проблеми в съвременния глобален свят.
Научното творчество на проф. дсн Духомир Минев е представено в неговите над 100 научни публикации, които са полезно четиво както за утвърдените учени, така и за младите, тръгнали по трудния
път на науката. В тази връзка следва да се отбележи, че той е бил научен ръководител на 11 докторанти.
Талантът му да увлича и провокира изследователския интерес на младите, да насочва към уважение
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към другия и стремеж към помощ и подкрепа е може би най-дълбоката и съществена причина те да
тръгнат по трудния път на изследователи далеч от публичността, но близко до най-болните проблеми
на обществото и уязвимите групи в него.
Проф. Минев има богата експертна дейност, както в страната (Икономически и социален съвет
на Република България, МТСП и синдикатите), така и извън нея (Европейската комисия, Световната
банка, Програмата за развитие на ООН, Световния комисариат за бежанците, Международната организация на труда).
И до днес проф. Д. Минев продължава изследователската си дейност, свързана с бъдещето на труда, цената на работоспособността на работната сила и бедността, минималните стандарти и др. Той е
активен участник в дискусионния клуб на СУБ, както и във всички научни изяви на секция „Социологически науки“ към СУБ, в която членува от самото ѝ създаване.
Конкретен израз на високата оценка на научното му творчество и принос, която академичната общност му дава, е проведената Юбилейна научна конференция в негова чест на тема „Науката в полза на
обществото“ (12 януари 2018 г.).
Пожелаваме на проф. д.с.н. Духомир Минев здраве, творческо дълголетие и успех, а ние винаги ще
откликваме на призивите му за активност и позиция.
								

Секция „Социологически науки“ към СУБ

		 Съюзът на учените в България честити на акад. Александър Петров –
член на секция „Физика“ и председател на Съюза на физиците в България,
удостояването му с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, за заслуги
в областта на образованието и природните науки.
		 Откритията на акад. Петров са в основата на множество от съвременните най-високо технологични научни разработки в областта на бионанотехнологиите, мембранната биофизика и физиката на живата материя.
		 Изказвайки уважението си към цялостната му творческа и обществена
дейност му пожелаваме още дълги години крепко здраве и творческо дълголетие!
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе на 16 април 2018 г. в Заседателна зала № 2 на
СУ „Св. Климент Охридски“ заседание с дневен ред:
• Художествен поглед по проблемите на възпитанието.
Докладчик: Петър Йонов.
• Индиговите деца в специалната педагогика.
Докладчик: доц. д.п.н. Милен Замфиров.
Секция „Философски науки“ към СУБ организира на 27 април 2018 г. в Залата на ИИОЗ – БАН
семинар на тема:
•
„ТЕАТРОФОБИЯТА НА АРИСТОТЕЛ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА КАТАРЗИСА“.
Лектор: д-р Орлин Стефанов.
Секция „Социологически науки“ към СУБ и Съюзът на икономистите в България организираха:
•

•

На 27 април 2018 г. на ул. „Г. С. Раковски“ № 108, ет. 2, Зала 3, от името на съвместно регистрирания „Клуб сребърна икономика“
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА
ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНАТА ИКОНОМИКА.
На 3 май 2018 г. на ул. „Раковски“ 108, ет. 2, Зала 3 на ФНТС,
КРЪГЛА МАСА,
ПОСВЕТЕНА НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС.

СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФСКИ НАУКИ“,
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО,
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОРГАНИЗИРАТ

в ДЕНЯ НА ФИЛОСОФИЯТА – 15 ноември 2018 г.,
в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“, №1
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„70 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ“

Целта на форума е да се разискват актуални проблеми, предизвикателства и
перспективи пред философията.
Тематични направления: онтология, епистемология, логика, философия на науката, философия
на религията, история на философията, антропология, етика, естетика, социална философия и др.
В рамките на събитието ще се проведе 14 НКЕ „Етиката в България – традиции и хоризонти“,
посветена на 50 години академична етика в България.
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Благовеста Иванова.
История на изкуството,
т. 1-2.
Изд. „Сиела Норма“ АД,
София, 2015, 2017, 420
с. с илюстрации и 2 бр.
CD

Да се напише (а в нашите условия и да се издаде) подобен труд е съвсем нелека задача. Нужна
е завидна квалификация, изследователски и преподавателски опит, отдаденост на професията. Колегите и читателите, познаващи творчеството на
доц. д-р Благовеста Иванова, не са изненадани от
появата на това издание. Тя е сред малцината изкуствоведи у нас, преминали поетапно през музейна дейност (НХГ), изследователски проучвания и
проекти, както и преподаване във висше училище
(ВСУ „Любен Каравелов“) от 2005 г. насам.
„История на изкуството“ на доц. д-р Благовеста Иванова е замислена като учебник за студенти
по архитектура и по строителство и архитектура
на сгради и съоръжения. Но обемът и характерът
на текста, както и броят на илюстрациите надхвърлят изискванията за подобен жанр. Времевият, регионален и художествен обхват на материала (живопис, скулптура, синтез с архитектурата, графика
и приложни изкуства) следва традициите на класическото европейско изкуствознание. Историята
на изкуството и сега е сред престижните хуманитарни дисциплини в университетите. Застъпена е
обичайно в исторически, философски и филологически факултети.
Във въведението в първи том на книгата
авторката дефинира основните понятия, с които
борави историкът на изкуството. Това се налага поради тяхната многозначност. Задължение на
изкуствоведа е да определи смисъла, който той
влага във всяко едно от тях в конкретния текст.
По-нататък в същия том следват разделите, проследяващи развитието на историята на изкуството
от езическата древност до Европейския ренесанс.
Текстът във втория том на изданието продължава с
изложението и анализа на изкуството и архитектурата от времето на барока, рококото, класицизма,
през романтизма и епохата на ХІХ в. Изложеният
материал от ХХ в. е проследен чрез стиловете и
направленията сецесион, символизъм, експресио-

низъм, рационализъм, функционализъм, конструктивизъм и др., чиято горна граница е средата на
века. Тя е логично обоснована и аргументирана.
Съществен момент и важна линия в общото
изложение е проследяването и анализа на процесите, израз на синтеза между изкуството и архитектурата във всички представени епохи. Подобен
подход е приносен и придава подчертано авторски
характер на изданието.
Качествата на учебника по историята на изкуството са в неговата цялост, балансираност по
епохи, страни и теми. Текстът въвежда и води
читателя в застъпените художествени явления,
стилове, направления, жанрове и автори чрез конкретния анализ. В него е разгърнат материал от
Месопотамия, Средиземноморието и Европа, разбиран като общ ареал на всеобхватни културни
взаимодействия.
С анализа на връзките и взаимодействията между архитектурата и изкуството, изданието
представлява интерес не само за студентите по архитектура и строителство и архитектура на сгради
и съоръжения, но и за учащите се в сродни дисциплини като история, археология, педагогика, културология, дизайн и др. То включва приложения
с учебни задачи, упражнения и тестове. Подобна
интерактивна част за проверка на знанията липсва
в малкото български издания с подобен характер
от последните десетилетия. Впечатляващ е обемът на включените в дисковете анотирани илюстрации (2100 бр.). Този обширен информационен
масив дава богата картина на общата история на
изкуството и архитектурата, упражнява и развива
зрителната памет, активизира интереса към едни
или други художествени стилове, направления,
школи и автори. Пълнотата на материала, фактологическата му наситеност, прецизната справочна
част (библиография, рубрикирани показалци, посоченото местонахождение на обектите) обслужват както професионалистите в посочените области, така и широката читателска аудитория.
Трудът на доц. д-р Благовеста Иванова е написан с ясен и стегнат език. Вярвам, че той ще се
ползва дълъг период от време. (Основание за това е
изчерпването на първия том и настоящето му преиздаване.) Много се надявам, че бъдещите издания
на тази история на изкуството ще се усъвършенстват от полиграфска гледна точка и художествено
оформление. Това би било в унисон с качествата
на извършения многогодишен труд и прецизен
творчески резултат.
Доц. Саша Лозанова,
доктор на изкуствознанието,
				
секция „История“ към СУБ
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Владимир Мигев
Съветската перестройка и българската
общественост (1985 –
1990).
С., изд. „Захарий
Стоянов“,
2017, 135 с.

Книгата представя по един специфичен начин българската рецепция на съветската перестройка. Акцентът в изложениeто е поставен върху начините, по които българският печат отразява
различните страни на процесите, започнали да
текат в съветското общество от 1985 г. За българското общество перестройката означава не само да
се погледне върху миналото и настоящето по един
по-свободен, критичен начин, но и преди всичко
като подход, чрез който може да се дискутира по
теми и въпроси, чието разглеждане дотогава не е
било допустимо.
Едновременно с това, съветският пример се
използва и като мотив за вглеждане в българската
действителност. В определени отношения отзвукът на перестройката е катализатор и за критични
гласове, и за критични прояви срещу действителността в България, както и срещу интерпретирането на миналото.
В книгата е показано отношението към промените в политическия живот, към състоянието на
стопанската сфера, както и реакцията на българския политически елит към процесите в СССР.
Георги Милев и Иво
Милев
Основи, системи и технологии в инженерната
геодезия.
Съюз на геодезистите и
земеустроителите в България, „Авангард Принт“
ЕООД, София, 2017,
496 с.
Монографията (електронно и хартиено издание) представлява първата книга – част от амбициозния проект на авторите „Приложна геодезия
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Отделено е значително внимание на големия интерес към тенденциите при художествената
литература, игралното кино и театралния живот.
Не е подмината и рецепцията на формиращото се
ново обществено мнение към тематиката на публицистиката и други основни за епохата на перестройката въпроси на обществения дневен ред. От
изложението се виждат различните настроения и
представи, характерни за отделните интелектуални среди, журналистически кръгове и периодика
в България. Очертани са измеренията на прекия
отзвук на едно уникално за тогавашната действителност явление, каквото е перестройката. От
изложението става ясно, че българската рецепция
на процесите в СССР съдържа както очакване за
промени, така и първите примери за отрицание на
миналото.
Работата систематизира многобройни отзвуци на перестройката, лицемерни или искрени,
движещи се в диапазона от догматични или плахи, до силно критични (доколкото това е възможно
при тогавашните условия) и с опозиционно звучене. Книгата очертава и психологическия фон, на
който в самия край на 80-те години на миналия век
стават възможни проявите на решително противопоставяне на социалистическата действителност.
Може да се заключи, че Владимир Мигев представя един интересен ракурс към историята на българското общество, и по-специално – интелигенцията, от последните години на комунистическия
режим.
Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

– Част 1. Инженерна геодезия“, който се състои от
три части: Книга 1. Основи, системи и технологии
в инженерната геодезия; Книга 2. Проектиране и
приложение на устройствените и на генералните
планове; Книга 3. Изграждане на линейни обекти,
на сгради, съоръжения, монтаж на технологично
оборудване. Планове на изградените комплексни
обекти. Новата монография е резултат от дългогодишния научноизследователски труд и от научно-практическите работи на авторите чл.-кор.
Георги Милев и проф. д-р инж. Иво Милев у нас
и в Германия, посветени на многобройните и разнообразни системи и технологии, използвани в областта на инженерната геодезия през последните
25–30 години.
Книгата съдържа значителна част от оригинал-
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ните приноси в докторските дисертации, защитени успешно от двамата автори преди години в Германия. В „Предговора“ към многотомното издание
авторите изтъкват: „В световната литература, за
съжаление, няма направена систематизация, обобщение и представяне на проблемите на приложната геодезия като едно цяло, като обособена област
на науката геодезия. Настоящият монографичен
труд е предназначен да реши тези проблеми и в
частност и тези на инженерната геодезия“. Самите
те се заемат с тази нелека задача, като разглеждат
последователно „Приложната геодезия“ в трите ѝ
аспекта: инженерен – инженерна геодезия; природонаучен – приложение на геодезията в науките за
Земята и други приложения; неинженерни и природонаучни аспекти на приложение на геодезията.
Известно е, че първият аспект – на инженерната геодезия, е най-многостранно разработваният, масово прилаган и с огромна литература в
национален и в световен обхват. Монографията е
структурирана в отделни глави, които са логически свързани и осветляват съдържанието и многобройните разработки на авторите в широката област на приложната геодезия: Основи, системи и
технологии в инженерната геодезия; Нормативна
основа; Геодезическа основа; Карти и планове; Теоретични основи за обработка на геодезическите
измервания; Трасиране и контролиране; Изследване на премествания, деформации и свлачища; Геодезически референтни повърхнини и проекции;
Референтни, координатни, височинни и гравиметрични системи и мрежи; Стандартизация, системи и допустими отклонения при геодезическите
работи в строителството; Глобални интерферометрични и спътникови навигационни системи
за определяне на местоположение и навигация;
Дистанционни методи (спътникови и въздушни);
Въздушно и земно лазерно и радарно сканиране;
въздушна и земна фотограметрия; безпилотно
въздушно снимане (дронове); Въздушно лазерно
сканиране LiDAR; Географски информационни
системи (ГИС); Кадастрална карта и кадастрални
регистри (КККР) и др.
Като известни специалисти в областта на теорията и практиката на деформациите авторите
представят изследванията на напрегнатото и деформирано състояние на тела при използване на
геодезически определени премествания, като е

даден оригинален пример за площно и дискретно
третиране на свлачищата. Авторите са представили в подробности същността на инвестиционния
процес у нас, като са акцентирали на съдържанието и организацията на геодезическите работи, които са свързани с него.
Всяка глава и раздел завършват със списък на
използваната и цитираната литература, включваща книги, учебници, доклади, статии и Интернет
източници. Това прави книгата изключително полезна за разширяване професионалния кръгозор
на читателите. Поради широкия тематичен обхват
на разглежданите проблеми и тяхното строго научно и научно-приложно решаване, монографията
е уникално достижение на българската приложна
геодезия. Досега у нас няма друго аналогично,
монографично, задълбочено и актуално издание
в областта на геодезията. Книгата е изключително полезна както за инженерите геодезисти, така
и за архитекти, урбанисти, строителни инженери,
ландшафтни архитекти, юристи и други специалисти. Изданието е богато на схеми, фотоснимки,
графики, таблици и примери от конкретни обекти,
изследвани с методите на приложната геодезия не
само у нас, а и в чужбина, по национални и международни програми и проекти. Като рецензенти на
изданието считаме с убеденост, че най-големите
достойнства на книгата са: 1) направената уникална систематизация и задълбочените научни обобщения в областта на приложната геодезия като
наука и практика; 2) описаните сериозни резултати от научно-теоретичните и научно-приложните
изследвания и от многобройните теренни работи
на самите автори, прилагали успешно и класическите, и най-новите инструменти и методи на
инженерната геодезия. Появата на книгата е повече от наложителна, особено като се има предвид
липсата на издадени учебници и наръчници по инженерна и приложна геодезия у нас след 80-те години на миналия век. Монографията би удовлетворила непрекъснато нарастващите практически
и образователни потребности по обща, висша и
приложна геодезия, картография, геоинформатика, геотехника и др.
Чл.-кор. Атанас Ковачев,
доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ
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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 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.

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 иницитиви“ 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: 9815181; тел/факс: 9815483
					
E-mail: office@evrika.org

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса
„Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,
а именно
Международният дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото, което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници или няколко по-малки
симултантни срещи.
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

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
and Elena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,
namely
the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists
is the site you are looking for. The complex
can accommodate a gathering of up
to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings
Full standart equipment in the 5
meeting rooms is available:
→ loud speaker
system
→ recording
facilities
→ projection
equipment
→ Possibility for
simultaneous
translation,
etc.
The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats
The Infrastructure
of „J.-Curie“
Conference Centre
provides flexibility
and adaptability for
every event.
The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

Тел.: +0359 (52) 361 161
Tel.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com
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

