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АРИСТОТЕЛ И ЕМПИРИЧНАТА ОСНОВА НА 
ПОЗНАНИЕТО

Проф. д.т.н. Сашка Александрова,
Департамент по приложна физика, 

Технически университет – София

 С решение на 38-та сесия на Генерал-
ната конференция на ЮНЕСКО (Париж, но-
ември 2015 г.) 2016 година е официално обяве-
на за Юбилейна година на Аристотел по 
предложение на университета в Солун, кой-
то носи неговото име. Чествания по този по-
вод се провеждат в много държави по цял свят. 
 Аристотел (Фигура 1) е титанична фи-
гура на старогръцката наука и философия. Има 
принос в почти всяка област на познанието: ло-
гика, математика, физика, биология, ботаника, 
политика, етика, агрономство, медицина, образо-
вание. Интересувал се е и от чуждестранни оби-
чаи, литература, поезия, театър. С право може да 
бъде наречен енциклопедист на древността. Той 
пръв в историята проправя пътя на научния под-
ход за разбирането на природата и обществото.
 Аристотел оказва силно влияние върху 
по-късните епохи. Съчиненията му са приети от  
древноримската култура, философия, политика 
и през Рим достигат Византия. Представите му 
за света доминират и през Средновековието. Той 
единствен от древногръцките философи е признат 
и от християнската схоластика, и от ислямската 
философия. Авторитетът му е толкова голям, че 
при спорове като най-важен аргумент се използва 
„Magister dixit!“, т.е. „Учителят каза“. Често, ко-
гато става дума за него, казват просто Философът.
 Аристотел оставя научна и философска 
система, която е в основата на културата и ци-
вилизацията в продължение на 2000 години от 
древността до наши дни. Тук ще се спрем по-под-
робно на представите на Аристотел относно ус-
тройството на Вселената, физичните закони и на-
чините на постигане на познанията ни за света.

 Произход и образование 
 Аристотел е роден в гр. Стагира на Хал-
кидическия полуостров през 384 г. пр. н. е. (Фи-
гура 2). Баща му Никомах е придворен лекар при 
цар Аминт III (баща на Филип Македонски). Май-
ка му Фестия също е дъщеря на лекар от Халкида. 
 Родителите му умират рано и съпру-
гът на голямата му сестра, негов настойник, 
го изпраща да продължи образованието си в 
Атина като ученик на Платон. Аристотел оста-
ва в Платоновата Академия в продължение на 
двадесет години от 367 г. пр.н.е. отначало като 
ученик и след това като колега. След смъртта 
на своя учител той напуска Академията, къде-
то наследник на Платон става племенникът му.
В известната картина на Рафаел „Атинска-
та школа“ (Фигура 3), фреска в Апостоли-
ческия дворец във Ватикана, централни-
те две фигури са на Платон и Аристотел,
които държат в ръце свои съчинения, Платон – 
Диалога Тимей и Аристотел – Никомаховата ети-
ка. На картината могат да бъдат разпознати други 
известни учени и философи на древността като 
участници в Академията. Картината е рисувана 
много векове по-късно от времето, в което е жи-
вял Аристотел, което показва силното му влияние 
върху интелектуалния живот в Европа по време на 
Ренесанса.
 През 343 г. по покана на Филип II в продъл-
жение на 5 години Аристотел е учител и възпита-
тел на бъдещия Александър Велики до възкачва-
нето му на трона. Обучението включва управле-
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Фигура 1. Бюст на Аристотел

             Фигура  2. Град Стагира
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ние на стопанство, войска, упражняване на диало-
зи, четене на трактати, тълкуване на мъдреците.

 През 335 г. пр.н.е. Аристотел  основава в 
Атина свое училище, конкурент на Платоновата 
академия. Училището е наречено Lyceum (Лике-
ум) поради близкото разположение с храм на Апо-
лон Ликейски. От наименованията на Платоновата 
академия и Ликеят на Аристотел идват днешните 
названия академия и лицей. В училището сутрин 
Аристотел изнася сериозни лекции за своите сту-
денти, а вечер представя лекции за широка публи-
ка. Лицеят има голяма и добре подредена библио-
тека, като по нейния модел са организирани биб-
лиотеките в Александрия и Пергамон. Аристотел 
събира карти и диаграми за лекциите си. По този 
начин училището е и своеобразен изследовател-
ски център. 
 След смъртта на Александър Аристотел 
напуска Атина, тъй като е заплашен със съд за-
ради подкрепата си за неговото управление. Фор-
малният повод е „непочитане на боговете“. Биб-
лиотеката и Лицея той оставя на ученика си Тео-
фраст. Умира на остров Евбея през 322 г. пр.н.е. и 
е забравен за няколко поколения. Библиотеката и 
съчиненията му са разпръснати и изгубени. 
 Предполага се, че Аристотел е оставил 
около 200 съчинения, като до нас са достигнали 
31, които представляват записки на лекциите му. 
Трактатите му на практика са енциклопедия на 
древногръцкото познание. Теофраст оставя ори-
гиналните съчинения на Аристотел на своя уче-
ник Нелей за съхранение и те изчезват за дълго 
време. Според Страбон съчиненията са скрити 

във влажно хранилище в Мала Азия. Отново са от-
крити през  I век пр.н.е. Започват да се появяват в 

различни варианти, отначало в Александрия. Пре-
несени са в Рим, през Византия и арабския свят 
(Авицена, Авероис, Мамонидес) и в християнска 
средновековна Европа (Тома Аквински). За много 
поколения важи „Magister dixit!“. На Фигура 4 е 

показана началната страница на запазен папирус 
„Конституцията на Атина“, датиран от IV век, от-
крит  близо до Хермополис в Египет.
 Древният философ и учен е открит за Ре-
несансовия свят (Авицена, Авероис, Мамонидес, 
Тома Аквински) и се превръща в признат автори-
тет. Роджър Бейкън е един от първите теолози и 
философи, преоткрили и приели схващанията на 
Аристотел. Като резултат от това научно-експери-
менталният метод започва да доминира над цър-
ковната схоластика. 
 Основните съчинения на Аристотел, които 
познаваме, така както са групирани след редакци-
ята от Андроник Родоски през 30 г. пр.н.е., вклю-
чват 146 заглавия, сред които „За небето“, „Беседи 
по физика“, „За душата“, „Риторика“, “Политика“, 
„Поетика“, „За устройството на животните“, „Ни-
комахова етика“, „Атинската държава“. Особено 
място заема сборникът от логически трактати 
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Фигура 4. Началната страница на „Конститу-
цията на Атина“

Фигура  3.  Картина  на Рафаел „Атинската школа“, рисувана през 1510– 1511 г.
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„Органон“, в които се обсъждат пътищата, сред-
ствата, и понятията, чрез които се постига истин-
ното знание. Тези съчинения поставят началото на 
много от съвременните науки.
 Познанието според Аристотел
 Още от зората си човечеството се опитва 
да опознае света. Аристотел изразява този стре-
меж по следния начин: „Всички хора по природа 
се стремят към знание“. Знанието не винаги е лес-
но постижимо,  „Корените на образованието са 
горчиви, но плодът е сладък“. Според Аристотел 
истинското знание се получава от внимателно изу-
чаване на света около нас. Той е първият, който, 
изучавайки природата, основава познанието на 
опита.  Това е разлика с идеите на неговия учи-
тел Платон, за когото знанието идва само когато 
философът избяга от света на сетивното възприя-
тие, което може да го подведе. Навярно тези идеи 
на Платон се сблъскват със собствените възприя-
тия на Аристотел, израснал в лекарско семейство. 
Реалността за Аристотел е светът около нас, а не  
предмет на дейност на ума, което би могло да бъде 
просто фантазия. Според него светлината на ис-
тината е в материалния свят и наша задача е да го 
разберем и да намерим своето място в него. Кар-
тината на света на Аристотел е завършена и по-
следователна. Тя се основава на наблюдение и ло-
гичен анализ. Аристотел се явява предшественик 
на съвременния учен, създавайки предпоставки за 
колективна организирана дейност, каквато е нау-
ката днес.  Ако Академията на Платон можем да 
сравним с математически факултет на древността, 
то Лицеят на Аристотел е факултет за природни 
науки. Заниманията му включват физика, биоло-
гия, география, метеорология. Както ще видим, 
физичната картина за света се отличава съществе-
но от модерните представи, но не бива да забравя-
ме, че действителността, в която е живял, се отли-
чава съществено от съвременния свят. 
 Според Аристотел  човешкото знание е 
три типа: теоретично – това, което днес нарича-
ме наука; техническо – занаятите и изкуствата, 
и практическо – моралът и политиката.  Целта 
на теоретичните науки е знанието заради самото 
знание, на техническите науки – създаването на 
красиви и полезни предмети, а на практическите 
науки – постигането на доброто за индивида и за 
обществото. В тази класификация Аристотел не 
включва логиката, тъй като тази наука предста-
влява универсалният инструмент за постигане на 
истинското познание във всички науки.
 За Аристотел можем да мислим като за ро-
доначалник на западната наука и технология. Той 

е и образец на линейното логично мислене и се 
явява идеен предшественик на модерните връзки 
чрез Интернет и електронната търговия. Както 
пише в трактата си „Политика“: „Основната цел 
на обществото е да осигури на всеки индивид 
по-добър и качествен живот чрез взаимен обмен 
на различни услуги“.
 Физиката на Аристотел
 Физичните представи на Аристотел за 
строежа на Вселената и материята, описанието 
на движението на живите и неживите обекти са 
удивително реалистични, характеризират се с по-
следователност и са в съгласие със здравия разум. 
Тези представи са много по-различни от съвре-
менните, но са в съответствие с ежедневието на 
древността. Това ги прави разбираеми и логични. 
И въпреки че напр. атомизмът и хелиоцентрич-
ната система възникват хронологично по същото 
време, физиката на Аристотел е напълно приета в 
продължение на 2000 години до революцията на 
Коперник.
 Космология
 Аристотел е привърженик на геоцентрич-
ната система (Фигура 5). В центъра на света той 
поставя Земята, после идва Луната, планетите 

и накрая звездите. Небесните тела се движат по 
концентрични небесни сфери. Такава картина е в 
съгласие с наблюденията на небесните тела и ви-
димото  им движение. 
 Първопричината за движение във Вселе-
ната е това, което върти най-външната небесна 
сфера и това е така определеният oт Аристотел 
„Неподвижен двигател“. Тази небесна сфера трие 
сферите на Сатурн, които трият тези на Юпитер и 
т.н., и така се осъществява движението в небесата.
 Светът според Аристотел се състои от две 
различни части: подлунен и небесен свят. Грани-
цата между двата свята е сферата на Луната. Под-
лунният свят е изменчивият свят около нас, къде-
то нещата идват и си отиват, където сме родени и 
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Фигура 5.  Космологията на Аристотел
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живеем, където движението започва и спира.
 Небесният свят е светът, където нещата се 
случват отново и отново: слънцето изгрява и за-
лязва, сменят се сезоните, планетите се движат в 
цикли по кристалните небесни сфери. Този ред е 
вечен и неизменен.
 Строеж на подлунния свят
 Аристотелевият свят е изграден от 4 ос-
новни същности: горещо, студено, сухо и мокро, 
които могат да се комбинират само по 4 начина 
(Фигура 6). Така се получават 4 главни елемента: 
земя, въздух, вода и огън. Комбинациите са след-
ните:

земя=сухо+ студено
вода = мокро + студено
огън = сухо + горещо
въздух = горещо + мокро

 Всеки от четирите елемента в природата 
има особено, присъщо само на него място: огънят 
и въздухът – горе, водата и земята – долу. Така се 
обясняват много наблюдения в заобикалящия ни 
свят. Напр. тежките материали като скалите и же-
лязото съдържат основно земя, а леките като дър-
во съдържат повече вода и въздух. Тези 4 елемен-
та напомнят 4 състояния на материята, както ги 
разбираме сега, а именно твърдо състояние, теч-
ност, газ и плазма.
 Бихме могли да си представим елементите 
като своеобразна „периодична система“ (Фигу-
ра 7). Към 4-те елемента Аристотел добавя и 5-и 
елемент, от който са изградени телата в небесния 
свят – етер. Тази субстанция е перфектна и съот-
ветства на неизменния, но вечно движещ се небе-
сен свят.

 Представите на Аристотел за основните 
елементи устояват над атомистичните представи 
на древността, главно понеже изглеждат по-близ-
ки до реалноста, до това, което установяваме  със 
сетивата си.

 За движението 
 Наблюденията на Аристотел показват, 
че нещата имат естествено състояние на покой. 
Всички неща, приведени в движение, рано или 
късно идват в покой. Освен това всяка материя 
има естествено място, към което се стреми. Ес-
тественият ред е огън, въздух, вода и земя, така 
напр. земята се стреми „по-надолу“,  отколкото 
водата. 

 Движенията са два вида: естествено и при-
нудено. При естественото движение обектите се 
стремят към естественото си положение и тогава 
това е движение нагоре и надолу по права линия. 
Така се обяснява защо камъкът потъва във вода-
та, мехурчетата въздух се издигат нагоре, а огъ-
нят се издига през въздуха. Кръговото движение 
е естественото движение за небесните тела. То се 
извършва върху сфери, които представляват бо-
жествени форми и следователно е признак за съ-
вършенство. 
 Принудено движение се наблюдава,  когато 
един обект директно действа върху друг, т.е. каза-
но на съвременен език,  само когато действа сила. 
Тогава обаче е трудно да се обясни движението 
спрямо хоризонта, тъй като хвърлено тяло про-
дължава да се движи във въздуха, вместо да падне 
към земята. Аристотел намира следния изход. В 
този случай въздушните пластове пред тялото се 
разместват от движението. Въздухът зад тялото се 
завихря и го бута напред, като този ефект отслабва 
с времето и тялото накрая пада на земята.
 От съвременна гледна точка съгласно 
принципите на класическата механика на Нютон 
представите на Аристотел изглеждат наивни, но 
те съответстват напълно на наблюдаваните движе-
ния в заобикалящата ни среда и владеят света до 
опитите на Галилей. В Таблица 1 е дадено сравне-
ние на представите за движението според Аристо-
тел и Нютон.
 Свободно падане на телата
 Набюдавайки падащи тела, Аристотел 
прави следните заключения:

1. Скоростта на падане е пропорционална 
на теглото. По-тежките предмети падат 
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Фигура 6.  4-те главни елемента  на Аристотел

Фигура 7.  Периодичната система на Аристотел
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по-бързо. Камъкът пада по-бързо от пера-
та.

2. Скоростта, с която телата падат, е обратно 
пропорционална на плътността на среда-
та. Водата е по-плътна от въздуха. 

 С тези изводи Аристотел е първият, който 
мисли за движението количествено. Можем да ка-
жем и че Аристотел прави  мислени експеримен-
ти. По отношение на падащи тела той сравнява 
скоростите на падане в различни среди: въздух, 
вода и празно пространство. 
 Колкото е по-плътно веществото, толкова 
скоростта на падане е по-малка, напр. скорост-
та на падане във вода в сравнение с въздух. Ако 
съществува празно пространство, то тогава ско-

ростта на падане би била безкрайна, което няма 
смисъл. Стига до извода, че празно пространство 
не съществува. Оттам и известният и досега израз 
„природата не търпи празно пространство“.
 За Вселената, пространството и времето 
и гравитацията
 За природата на Вселената и по-точно за 
това дали „целокупната ѝ маса е безкрайна по 
величина или е ограничена“, за Аристотел е от-
ворен въпрос. Космосът е изпълнен с невидимия 
етер. Планетите и звездите се движат по кръго-
ви орбити през етера. Звездите са закрепени на 
кристалните небесни сфери, които се привеждат 
в движение от безконечното еднообразно въртене 
на крайната сфера. Пространството е тримерно и 
непрекъснато. 
 За Аристотел времето и пространството са 
свързани посредством движението. Движението 
има продължителност, защото е движение през 
непрекъснатото пространство. Времето е число 
на движението по отношение на  „преди“ и „след 
това“, т.е. числова характеристика на движението. 
За Аристотел, както и за Нютон, времето е абсо-
лютно. Времето не може да бъде по-бавно или 
по-бързо, но все пак предполага някаква промяна.
 Разсъжденията на Аристотел, които се от-
насят към гравитацията, са, че всяко тяло може  да 
има лекота или тежест, или и двете, но „не спрямо 
едно и също нещо“, т.е. той почти стига до идеята 
за отправно тяло. За илюстрация той разсъждава 

по следния начин, използвайки идеята за 4-те еле-
мента. Стихиите са тежки и леки една спрямо дру-
га, напр. въздухът спрямо водата и водата спрямо 
Земята. Тежко е това, за което е естествено да се 
носи към центъра, а леко – от центъра, най-тежко 
е разположеното под всички други неща, които се 
носят надолу, а най-леко – това, което се издига 
най-горе от носещите се нагоре. Аристотел прави 
извод, че по-тежките тела падат по-бързо към Зе-
мята, схващане, което  господства две хилядоле-
тия.
 Биология
 Най-големият принос на Аристотел за ес-
тествените науки е в областта на биологията. Той 
изучава растителния и животинския свят и описва 

около 500 вида животни, включително 120 вида 
риби и 60 насекоми. Някои от подробностите, кои-
то записва за живите организми, са наблюдавани 
и изследвани отново едва след векове. Така напри-
мер, той дава точно описание на един вид акула 
– морско куче, която не е наблюдавана от учени до 
деветнадесети век.
 Аристотел пръв използва широко дисекци-
ята. Органите на живите същества според него са 
изградени от веществата, получени от смесването 
на четирите елемента. Той пръв въвежда поняти-
ето биологичен вид. Поставя и началото на кла-
сификацията на животните, като ги подрежда в 
проста йерархична система според сложността на 
тяхната организация. Най-ниско поставя минера-
лите, след това следват растенията и различните 
животни. На всяко следващо стъпало организмите 
стават все по-сложни, а на върха на стълбата стои 
човекът. 
 Заключение
 Аристотел полагa основите за системно 
развитие на науката и философията, създавай-
ки основната рамка за разбиране на природата. 
Представите му представляват едно систематично 
обяснение, основано на опитни доказателства и 
логичен анализ. Той ни оставя стройна методоло-
гия и верни наблюдения, които го водят обаче до 
погрешни заключения за строежа на материята и 
устройството на Вселената.  Той често прави из-
вода „невъзможно е да е иначе“, без да помисли да 
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Таблица 1. Движението според Аристотел и Нютон.
Аристотел Нютон

Скоростта на принуденото движение е 
пропорционална на силата v ~ F

За промяна на състоянието на 
движение е необходима сила Dv/Dt ~ F  

когато F g 0, v g 0 когато F = 0, то v е постоянна
Движението е процес Движението е състояние
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направи реален експеримент. За достигане на тази 
идея на човечеството са били нужни 2000 години 
до времето на Галилей. 
 Независимо от това, Аристотел остава 
един от най-великите мислители на човечество-
то, завещавайки ни представата за един реален и 
познаваем свят, в който живеем и който трябва да 
изучаваме. В „Британската енциклопедия“ за него 
се казва: „Аристотел е първият истински учен в 
историята“.
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ARISTOTLE AND EMPIRICAL BASIS OF KNOWLEDGE
Sashka Alexandrova

Abstract
This article is dedicated to the 2400 years since the birth of one of the greatest thinkers in the history of civilization 

– Aristotle. Facts about his life and his scientific pursuits are introduced. Aristotle’s views on the structure of the 
universe, the laws of physics and how to achieve our knowledge of the world are presented. Aristotle’s legasy is that  
we live in a real and knowable world which we have to explore and explain. His basic ideas include a consistant 
explanation based on experimental evidence and logical analysis. The works of Aristotle lay down the systematic 
development of science and philosophy, creating the basic framework for understanding nature.

ОБЕДИНЕНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В ДУБНА – ПРИМЕР ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА*
Проф. д.фз.н. Никола Балабанов,
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

През 2016 г. един от най-големите научни 
центрове в света, Обединеният институт за ядрени 
изследвания (ОИЯИ), разположен в гр. Дубна 
(Русия), отбелязва своята 60-годишнина. Към 
това събитие е приобщена и българската наука, 
доколкото нашата страна е една от учредителките 
на този научен център. През пролетта на 
1956 г. 11 държави от Източна Европа и Азия 
подписват споразумение за създаване на ОИЯИ. 

Този акт е своеобразен „отговор“ от страна на 
съществуващите тогава социалистически страни, 
които по времето на „Студената война“ остават 
изолирани от световната наука. Година и половина 
преди това в Женева е открит Европейски център 
за ядрени изследвания (CERN), с участието на 12 
страни само от Западна и Централна Европа.

Решаващо значение за успешното начало в 
дейността на ОИЯИ има решението на съветското 
правителство да му предостави базите на два 
действащи тогава на същата територия института, 
с тяхната ускорителна техника, притежаваща 
рекордни за света енергии. Освен това, в работата на 
ОИЯИ са включени десетки висококвалифицирани 
специалисти от елитни московски висши 
училища и научни институти. Благодарение на 

* При написването на статията е използван информационният бюлетин „Новости ОИЯИ“, който се издава в Дубна 
от 1988 г. – бел. авт.
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тези фактори, както и на успешното включване 
в изследователската дейност на специалисти 
от страните-членки на ОИЯИ, гр. Дубна  скоро 
получава световна известност. Съществен дял за 
това имат и българските учени.

Трудно е да се изброят всички постижения 
на учените, работили в ОИЯИ през изминалите 
60 години. Всяко изброяване би било нeпълно и 
донякъде субективно. За да избегна този риск и 
да сведа до минимум евентуални пропуски, ще 
се постарая да посоча някои от най-значимите 
приноси на ОИЯИ в науката.

На сътрудниците от Института принадлежат 
над 40 официално регистрирани открития.

В Лабораторията по ядрени реакции 
са синтезирани голяма част от свръхтежките 
елементи с атомни номера Z ≥100. Получени 
и изучени са 34 нови изотопа на тези елементи. 
Признание за приноса на ОИЯИ в това 
направление са наименованията, присъдени от 
международните  съюзи IUPAP (International 
Union of Pure and Applied Physics – Международен 
съюз по теоретична и приложна физика) и IUPAC  
(International Union of Pure and Applied Chemistry 
– Международен съюз за чиста и приложна 
химия) на два от елементите: „Дубний“ (Z =105) 
и „Фльоровий (Z=114) (акад. Г. Н. Фльоров беше 
около 30 години ръководител на това направление).

В ОИЯИ са открити нови видове радио-
активни разпадания: протонна радиоактивност 
(1962); спонтанно делене на атомни ядра от въз-
будено състояние (1962); закъсняващо делене на 
атомни ядра (1971); предсказано е съществуване-
то на разпадания, промеждутъчни между алфа-ра-
диоактивността и ядреното делене – някои от тях 
са експериментално потвърдени.

Значителни успехи ОИЯИ бележи в 
теорията и експериментите по изучаване 
свойствата на елементарните частици: откриване 
на нови частици и нови характеристики на 
известните частици, включително на протона 
и неутрона. Сътрудници на Института са взели 
участие в определянето на масата, спиралността и 
осцилациите на неутриното.

Физиците от ОИЯИ имат определен принос 
в създаването на квантовата хромодинамика, на 
нови ядрени модели и направления, като мезохи-
мия, екзотични атомни ядра и др. Теоретиците на 
Дубна въведоха ново квантово число –„цвят“ на 
кварките, а експериментаторите взеха участие в 
регистрирането на Хигс-бозона.

Наред с фундаменталните изследвания, 
които акад. Г. Н. Фльоров сполучливо наричаше 

„светлоносни“, в ОИЯИ се провеждат и „плодо-
носни“ (приложни) изследвания: производство на 
радионуклиди за медицински цели, получаване на 
мембранни материали, неутронна радиография, 
гама- и неутронен активационен анализ и др.

Освен като научно средище, ОИЯИ се утвър-
ди и като първокласен образователен център.

От самото начало на неговото съществува-
не, в Дубна са действали филиали на московски 
висши училища: МГУ (Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова), Мос-
ковски инженерно-физически институт „МИФИ“, 
МФТИ (Московски физико-технический инсти-
тут) и др., в които техни студенти са завършвали 
обучението си, използвайки базата на ОИЯИ. Ос-
вен това в Института действа Учебно-научен цен-
тър, който ежегодно организира различни форми 
за работа с ученици, студенти, дипломанти, учи-
тели и др. В тези форми редовно участват и пред-
ставители на нашата страна.

През есента на 1994 г. по инициатива на 
ОИЯИ в Дубна беше открит Международен уни-
верситет „Природа, общество, човек“. Имах въз-
можност да присъствам на неговото откриване, 
а по-късно да го посетя, да разговарям с ректора 
му проф. О. Л. Кузнецов и с някои негови пре-
подаватели. Бях много впечатлен от новаторския 
дух, вложен в структурата и в учебните планове 
на университета. Организаторите си поставяха за 
цел да постигнат в обучението единство на нау-
ките за природата, обществото и човека. Амби-
цията им беше да осигурят елитно висше образо-
вание, което да включва знания както в областта 
на природните, така и на хуманитарните науки, 
съчетани със задълбочена професионална подго-
товка. С тази цел в началото бяха разкрити само 
пет общообразователни катедри, а именно: по 
социално-икономически науки, екология и науки 
за Земята, компютърно обучение, езикознание и 
литература, науки за човека и за здравословния 
начин на живот. И досега тези катедри поставят 
фундамента в обучението на студентите в Дубнен-
ския университет.

През 1994 г. бяха приети 115 студенти, през 
следващата – вече 200, а понастоящем общият 
брой на студентите е около 4000. В състава на 
университета сега има 4 факултета, 26 специали-
зирани катедри (освен общообразователните), 35 
специалности и направления за обучение.

Присъствието в Дубна на няколко хиляди 
студенти още повече освежава атмосферата на 
града. Показателни в това отношение са впечат-
ленията на един руски специалист Ю. Магаршак, 
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завършил Ленинградския университет, емигрирал 
през 1988 г. в САЩ и създал в Ню Йорк фирма 
за технологични продукти. Посещавайки Русия 
и Дубна след 15-годишно отсъствие през 2003 г., 
той споделя:

„Обстановката в Дубна ме порази – тук 
видях онова, което никъде не съм виждал, 
включително и в Америка. Аз видях покой в 
съчетание с духовен живот. Аз не искам да 
противопоставя Америка на Русия, става дума за 
такъв важен нюанс като ренесансност на духа.

В Дубна особено ме изумиха – и в Дома на 
учените, и в университета, светлите лица на 
момчетата и момичетата. Имах усещане за 
пътешествие с машина на времето. Всичко ми 
напомняше на Атина в епохата на Перикъл … В 
Дубна съществува ясен оазис за нормално човешко 
съществуване, на интелект. Оазис не в смисъл на 
пустиня, а оазис във Времето.“

Ежегодно ОИЯИ организира няколко десет-
ки международни научни прояви: конференции, 
симпозиуми, работни съвещания. Повечето от тях 
са свързани с тематиката на Института и неговите 
лаборатории. Отделно всяка седмица се провеж-
дат по 2-3 семинара, на които сътрудниците до-
кладват своите резултати. Наред с тези специали-
зирани прояви се провеждат и такива, на които се 
обсъждат проблеми, свързани с интересите на ця-
лото общество: изкуство и литература, социални и 
икономически въпроси, образование, здравeопаз-
ване, спорт и др. Сред тези прояви особен интерес 
предизвикват станалите вече традиционни еже-
годни конференции под надслов: „Наука. Фило-
софия. Религия“.

В конференциите участват както учени от 
Дубна, така и представители на институтите по 
философия към Руската академия и на Московската 
духовна академия. За да се улови новаторският 
дух на тези конференции, ще спомена тематиката 
на две от последните:

• 2012 г. „Проблеми на екологията и кри-
зата на ценностите в съвременната тех-
ногенна цивилизация“;

• 2013 г. „Човек пред предизвикателствата 
на най-новите информационни и кому-
никационни технологии“.

Участниците в тази конференция са обсъж-
дали не само възможностите на информацион-
ните и комуникационни технологии (ИКТ), но и 
предизвикателствата, проблемите и заплахите, 
възникващи пред човек, във връзка с тяхното на-
растващо приложение. (Много бих желал и наши-

те специалисти да проникнат на такава дълбочина 
в прилагането на ИКТ).

С тези конференции ОИЯИ дава пример 
за преодоляване на многовековното разделяне и 
противопоставяне на научните и религиозните 
институции, за търсене на единомислие и 
единодействие при решаване на глобалните 
проблеми на съвременното общество.

ОИЯИ дава пример в още едно отношение 
– Уважение и признателност към заслужилите 
учени–ветерани. 

Голяма част от улиците на Дубна носят 
имената на знаменити учени, които са живели 
и работили в този град: А. П. Балдин, Д. И. 
Блохинцев, Н. Н. Боголюбов, В. И. Векслер, В. П. 
Джелепов, М. Г. Мешчеряков, Б. М. Понтекорво, Г. 
Н. Фльоров, И. М. Франк ( имената са подредени 
по азбучен ред). На физици са кръстени и някои 
от алеите в територията на Института, в т.ч. и на 
български учени : Г. Наджаков, Хр. Христов, М. 
Матеев, Цв. Вълов. С изключение на най-младото 
поколение, жителите на Дубна са познавали 
тези личности и са увековечили имената им като 
признание за техните приноси. За повечето от тях 
има поставени бюстове и скулптурни фигури.

Уважението не се разпростира само 
върху покойниците. Много от пенсионираните 
учени продължават да работят, назначавани 
на извънщатни длъжности, като: „водещ 
специалист“, „научен ръководител“, „съветник 
към дирекцията“ и др. Директорите на 
лабораториите след пенсионирането получават 
статут на „почетни директори“, което е свързано 
и с някои привилегии.

В този дух на признателност е справедливо 
да споменем имената на български учени, 
които са допринесли съществено за научното 
сътрудничество с ОИЯИ. Към посочените по-
горе имена на водещите наши учени трябва 
да се добавят и заслугите на още една–две 
десетки сънародници, които създадоха школи 
и групи в България (отдели в БАН или катедри 
в университетите) и насочиха тяхната дейност 
към тематиката на ОИЯИ. Без да изчерпвам 
списъка на тези колеги и без да ги подреждам 
според заслугите, ще спомена някои имена: Иван 
Тодоров, Матей Матеев, Павел Марков, Жельо 
Желев, Никифор Кашукеев, Наталия Янева, Тодор 
Русков, Чавдар Стоянов, Димитър Стоянов, Иван 
Желязков, Николай Тончев, Емил Наджаков. Към 
тематиката на ОИЯИ бяха ориентирани катедрите 
по атомна и по теоретична физика към Софийския 
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и Пловдивския университет, както и катедрите 
по физика в Техническия и Технологичния 
университет в София.

През всичките години на своето 
съществуване, дори във времена с неблагоприятна 
политическа обстановка, ОИЯИ успява да осигури 
научно сътрудничество и взаимодействие по 
целия фронт на науката.

Институтът поддържа връзки с почти 800 
научни центъра и университети в повече от 60 
страни. Ярък пример за международно сътруд-
ничество е съвместното разработване на много 
теоретични и експериментални задачи по физика 
на високите енергии с ЦЕРН. ОИЯИ участва при 
осъществяване на проекта „Голям адронен колай-
дер“, както и при създаването на отделни системи 
към детекторите ATLAS, ALICE, CMS и др. Учени 
от ОИЯИ са съавтори на големите открития, на-
правени в ЦЕРН през последните години. Съвсем 
заслужено наричат ОИЯИ мост между Запада и 
Изтока.

Институтът поддържа постоянна връзка и 
осъществява сътрудничество с водещи научни 
центрове в света: DESY (Deuthches Electronen S
ynchrotron – Германски електронен синхротрон) 
– Хамбург (Германия), Сакле (Франция), Брук-
хайвънската национална лаборатория „Е. Ферми“ 
(САЩ) и др. Много учени от тези страни, както 
и във Великобритания, Дания, Италия, Япония, 
Швейцария работят в сътрудничество с ОИЯИ. 
На взаимноизгодна основа Институтът поддържа 
контакти с ЮНЕСКО, Международната агенция 
за атомна енергия, Европейското физическо дру-
жество, Международния център по теоретична 
физика в Триест и др. Ежегодно в Дубна преби-
вават над 1000 учени от сътрудничещи страни и 
организации.

 Заключение
 Обичам да правя паралели и да търся сход-
ство между науката и изкуството. Затова ще си 
позволя да направя следното сравнение: според 
мене Обединеният институт за ядрени изслед-
вания може да се смята за аналог на дворцовите 
комплекси в Петродворец или Версай. Всяка на-
учна лаборатория към Института представлява 
своеобразен фонтан от идеи и постижения. Със 
своята тематична „архитектура“ и специфични 
идейни „струи“ ансамбълът от лаборатории укра-
сява величественото здание на науката и освежава 
атмосферата на цялата световна култура.

В личен план мога да заявя: щастлив съм, 
че имах възможност няколко години да живея и 
работя сред тези фонтани, да се включа в някои от 
техните струи, които след това десетки години ос-
вежаваха моята научна дейност. Всичките си по-
стижения в науката и образованието, научните и 
университетските степени и звания, както и при-
знанията, получени от обществеността, до голяма 
степен дължа на  ОИЯИ. Институтът се превърна 
в мое перманентно следдипломно обучение, вход 
към Голямата наука. Освен това, благодарение на 
общуването ми с колегите, работещи в него, аз се 
приобщих към проблемите на културата, увлякох 
се в поезията и философията. Богатството, което 
получих в Дубна, не се измерва с теглилки и кара-
ти, а с мерките на духовното ми израстване.

Уверен съм, че такова признание могат да 
направят стотиците български специалисти-фи-
зици, инженери, химици и математици, които са 
работили в ОИЯИ. Затова можем да смятаме, че 
60-годишното сътрудничество с този уникален 
институт е важен етап в развитието на българска-
та наука.

THE JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH IN DUBNA – AN EXAMPLE FOR AN 
UNION OF SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE

Nikola Balabanov
Abstract

The paper presents some of the most important contributions in science of the Joint Institute for Nuclear 
Research (JINR), which in 2016 celebrated 60 years from its foundation. Simultaneously with its establishment 
as a world famous scientific center, the institute was recognized as a high rank educational center and organizer 
of bright public events. The traditions in the institute for realization of the integration of the various branches of 
science and the culture, continuity in the scientific work and appreciation to deserving scholars is also pointed 
out. The Bulgarian scientists with a noticeable input in the collaboration with JINR are also mentioned. 
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Проектът AComIn (Advanced Computing 
for Innovation) стартира на 1 октомври 2012 г. с 
финансиране от Седма Рамкова програма на Ев-
ропейския съюз за научни изследвания, техноло-
гично развитие и демонстрационни дейности, в 
приоритет „Капацитети“ по договор ном. 316087. 
Продължителността му бе 42 месеца. Единствен 
бенефициент на финансирането е Институтът по 
информационни и комуникационни технологии 
(ИИКТ) на БАН. Целта на проекта е да се засили 
научният и иновационен потенциал на Института 
чрез назначаване на пристигащи от чужбина оп-
итни изследователи, чрез активен научен обмен 
и увеличаване на знанията и уменията на българ-
ските учени в актуални и нови научни области, 
както и чрез закупуване на модерно оборудване. 
Изискване към проекта бе да се осигури трансфер 
на технологии към индустрията и потребители от 
публичния сектор, включително да се предоставят 
получени в рамките на проекта научно-приложни 
резултати на високотехнологични индустриални 
организации. Последното е едно предизвикател-
ство само по себе си, като се има предвид срав-
нително дългия срок за закупуване и усвояване на 
апаратурата. В AComIn освен това се организира-
ха  редица научни събития (конференции и семи-
нари), както и семинари за трансфер на техноло-
гии, информационни форуми и дни на отворени 
врати. Бяха отпечатани множество публикации, 
монографии, бюлетини и листовки. Създадени са 
и три научно-популярни филма за проекта.

Информационните и комуникационни тех-
нологии (ИКТ) са приоритет както на европейски-
те, така и на националните програми за развитие 
на науката и технологиите. Визията Европа 2020 
се базира на тенденцията ИКТ да навлязат още 
по-активно в почти всички сфери – наука, индус-
трия, транспорт, опазване на околната среда, ус-
луги, здравеопазване, образование и т.н. За фоку-
си на AComIn бяха избрани теми, в които ИИКТ 
има вече изграден капацитет и доказан потенциал 
за развитие: това са съвременните пресмятания и 
суперкомпютинг, езикови и семантични техноло-
гии, обработка на сигнали и изображения, както и 
оптимизация и интелигентен контрол. В тези об-

ласти институтът е постигнал значими фундамен-
тални резултати, създадени са редица научно-при-
ложни разработки, има патенти и патентни заявки 
на няколко учени, както и множество докторанти.
Опитни изследователи, пристигащи от 
чужбина 

Още при подаването на проектното пред-
ложение беше решено, че целевата група учени, 
които искаме да привлечем от чужбина, са пост-
докторантите. Публикуваха се покани за работа в 
европейските портали за научни позиции с високи 
изисквания към кандидатите. Първите трима пост-
докторанти бяха назначени в AComIn няколко сед-
мици след стартирането му. Наред с иновативната 
тематика и перспективите за научно израстване, 
важен фактор в привличането на младите учени 
беше и заплащането, определено по месечните 
ставки в програмата „Мари Кюри“. Голяма част 
от постдокторантите бяха ентусиазирани и от въз-
можността да работят със съвременно оборудване. 
По различните теми на AComIn работиха общо 16 
постдокторанти – както българи, завръщащи се от 
чужбина, така и специалисти от Италия, Австрия, 
Украйна (и Крим), Македония, Гърция и Сърбия.

Някои известни учени от чужбина гостува-
ха на AComIn за кратки периоди от 1– 3 месеца с 
цел извършване на интензивни научни изследва-
ния или трансфер на технологии. Така за опреде-
лени периоди в института работиха проф. Йоханес 
Краус (Австрия – Германия), д-р Петър Гулев (Ан-
глия), доц. Милена Добрева (Малта),  проф. Да-
рина Дичева (САЩ), проф. Христо Дичев (САЩ), 
проф. Райчо Лазаров (САЩ), проф. Людмил Зи-
катанов (САЩ) и доц. Александър Венцл (Сър-
бия). Тези гостувания позволиха да се създадат 
колективи „около“ младите изследователи и да се 
осигури както тяхното пълноценно интегриране 
в института, така и разширяване на хоризонта на 
изследванията им и повишаване на качеството на 
получените резултати.

Тук следва да отбележим, че повече от 20 
докторанти и асистенти от ИИКТ бяха приобщени 
към изследванията в AComIn благодарение на пре-
доставеното национално съфинансиране от МОН 
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ПРОЕКТ AComIn – СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В 
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 Проф. д.м.н. Галя Ангелова, 
ИИКТ – БАН,

координатор на проекта AComIn
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(по договор Д01-192/15.07.2014). Така се оформи 
значителна група от млади учени, работещи по 
съвременна тематика и с  модерно оборудване в 
условия, близки до тези в Центровете за върхови 
постижения в развитите европейски страни. Тъй 
като ИИКТ е научна организация с основен състав 
от около 100 учени, увеличаването на човешкия 
потенциал с 25–30 % се отрази видимо на пости-
женията на института. Бяха постигнати отлични 
резултати както в областта на теоретичните из-
следвания, така и при разработката на приложе-
ния.
Оборудване: Умната лаборатория SmartLab
 Устройствата от Умната лаборатория оси-
гуряват автономност на ИИКТ по отношение на 
входящите данни (поток данни от реалния свят, 
които се използват за научноизследователските 
задачи в института). Модерните уреди позволя-
ват извършване на иновативни научни дейнос-
ти, свързани с материалознанието, енергетиката, 
здравеопазването, индустриалното управление и 
оптимизация и др. Те оформят високотехнологич-
на „периферия“ около съществуващата изчисли-
телна инфраструктура на института. SmartLab съ-
държа Лаборатория за генериране на входни дан-
ни в 3D формат (с индустриален компютризиран 
томограф, портативен цветен 3D лазерен скенер, 
инфрачервена камера и акустична камера за иден-
тификация на източници на шум), Лаборатория 
за 3D изход (визуализационна стена, 3D цветен 
принтер), Лаборатория за системна динамика 
(с лазерен измерител на частици, високоскорост-
на камера и софтуерен пакет за компютърни си-
мулации на базата на метода на дискретните еле-

менти), Лаборатория за обработка на реч и един 
интегриращ сървър. Повечето уреди са уникални 
за страната. Всички те бяха използвани при съз-
даване на иновативни приложения, ориентирани 
към индустриални научни изследвания.
Обмен с научни звена от Европа и организация 
на научни събития в България

В проекта AComIn участваха и междуна-
родни партньори от водещи европейски научни 
организации: Университет на Глазгоу (Великобри-
тания), Фраунхоферов институт по индустриална 
математика в Кайзерслаутерн (Германия), Уни-
верситет на Дуисбург – Есен (Германия), Меж-
дународен институт по семантични технологии 
(Австрия), Университет на Павия (Италия), Уни-
верситет на Оребро (Швеция), Технически уни-
верситет на Крит (Гърция). Ролята на партньорите 
беше да извършват съвместни научни изследвания 
с колектива от ИИКТ, да оказват съдействие във 
връзка с мобилности за повишаване на квалифи-
кацията на българския екип, както и да участват 
в Научния борд на проекта и да предоставят еже-
годна неформална оценка за напредъка в AComIn. 
Реализираха се 18 специализации на български 
учени в партньорските институции; с тези воде-
щи центрове бяха разменени около 50 двустранни 
кратки посещения. Освен това учените от ИИКТ 
участваха в над 150 научни събития с цел изна-
сяне на доклади, представящи резултати и пости-
жения в AComIn. Обменът допринесе съществено 
за разпространение на резултатите от проекта в 
чужбина.

С подкрепата на AComIn бяха организи-
рани и 16 научни събития у нас. Шест от тях са 
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Фигура 1. Уреди за 3D вход/изход, изучаване на системна динамика и обработка на реч
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известни конференции от поредици на световно 
разпознати престижни научни форуми, провежда-
ни от ИИКТ в България (Международната конфе-
ренция Large Scale Scientific Computations LSSC 
2013 и LSSC 2015; Международната конференция 
Recent Advances in Natural Language Processing 
RANLP 2013 и RANLP 2015; Международната 
конференция Numerical Methods and Applications 
NMA‘2014 и Международната конференция 
Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and 
Application AIMSA‘2014). Всички тези конферен-
ции публикуват Сборници трудове в поредици на 
реномирани издателства с SJR-ранк и индексира-
ни от Скопус. Бяха проведени и девет тематични 
научни семинара, фокусирани върху постижени-
ята на проекта в областите биометрия, оптими-
зация и интелигентен контрол, нови материали, 
интелигентно управление на дигитално съдържа-
ние, големи данни, обединяване на информация-
та. Един от семинарите също публикува Сборник 
трудове в поредицата Lecture Notes in Computer 
Science на издателство Шпрингер. Много статии, 
представени на другите семинари, бяха публи-
кувани в списанието Cybernetics and Information 
Technology (с SJR-ранк, индексиранo от Скопус), 
което се издава от ИИКТ.

Заключителното научно събитие бе Меж-
дународната конференция AComIn 2015, която се 
проведе в София на 10–11 ноември 2015 г. Съби-
тието се фокусира върху представяне на резултати 
по темите на проекта. Бяха изнесени 45 презен-
тации пред 90 участници. Избрани статии от кон-
ференцията бяха публикувани като специален том 
на издателство Шпрингер в поредицата Studies in 
Computational Intelligence, том 648.
 Резултати

В AComIn бяха получени множество резул-
тати: от теоретични изследвания, като някои от тях 
се разглеждат като пробиви в съответната област, 
до прототипи на индустриални приложения, кои-
то са на една стъпка от внедряване в практиката. 
Тук резюмираме някои теоретични резултати. В 
проекта е създаден Вигнеров Монте Карло метод 
(на базата на заредени частици), който за първи 
път позволява зависещо от времето, многоразмер-
но моделиране на системи с голям брой частици 
дори за силно свързани системи, което е уникално 
свойство на метода. Разработен е симулационен 
софтуер за визуализация на модели с помощта на 
3D-визуализиращата стена. Създадени са нови ме-
тоди за обработка и сегментация на вокселни из-
ображения, получени чрез компютърна томогра-
фия. За получаване на максимално реалистична 

дигитална  реконструкция се използва наличната 
информация за обема и масата на изследвания 
обект като допълнителни ограничения в процеса 
на сегментация. Разработени са паралелни алго-
ритми с оптимална изчислителна сложност и ска-
лируемост за динамичен анализ на еластични кон-
струкции. Разработен е метод за възстановяване 
по Радонови проекции на фукции, удовлетворява-
щи уравнението на Поасон в единичния кръг с по-
линомиална дясна част, който има приложения в 
задачи на Стокс за несвиваеми флуиди. Създадени 
са нови компютърни модели и програми за реша-
ване на важни практически проблеми от областта 
на качеството на подземните води и течения в по-
рести среди; подпочвени течения и замърсители; 
пречистване на отпадъчни води и отстраняване на 
замърсителите.  Разработен е нов ефективен ме-
тод за приближено намиране на аудио участък при 
наличието на шум измежду голяма база от аудио 
предавания; той надгражда оригинални идеи за 
приближено търсене, осигурява висока надежд-
ност при наличие на шум и изключително висо-
ка скорост при намиране на близките предавания. 
Предложен е алгоритъм за автоматично откриване 
с висока точност на коректното значение за клю-
чови думи на английски език, които са присвоени 
ръчно или автоматично като анотация на изобра-
жения в много големи дигитални колекции. Чрез 
прилагане на нови техники за обработка на сигна-
ла е подобрен софтуерът, вграден в акустичната 
камера от Умната лаборатория. Подобрена е резо-
люцията при локализация на източниците на шум, 
като ъгловата разделителна способност е увеличе-
на до 2,7 пъти в режим на насочено формиране на 
лъча в честотния обхват от 100Hz до 18kHz. Разра-
ботен е софтуерен пакет за визуализация на трииз-
мерната картина на разпространението на звука, 
разграничаване на областите с различен интен-
зитет на шума и създаване на „акустичен“ модел 
на измервана среда. Създаден е оригинален базов 
геометричен модел за оценка на транслацията и 
ротацията между последователни кадри от видео-
клип и на негова основа е разработена система за 
видеостабилизация на GSM камери и високоско-
ростни индустриални камери. Разработен е ори-
гинален подход за цялостно въвеждане на авто-
номните изчисления в областта на транспортните 
системи. Предложена е подобрена архитектура за 
откриване на цели с използване на високоефектив-
на техника за оценка на скоростта при обработка 
на радарна информация. Създадени са методи за 
интелигентна диагностика, наблюдение и вземане 
на решения за откриване на недвижими потенци-
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ални нарушения в оборудването и технологията 
на производствени процеси. Предложена е нова 
фамилия от модели на входящия трафик с цел оп-
тимизация на трафика в комуникационни мрежи. 
Изброените резултати са публикувани в множе-
ство статии, отпечатани в авторитетни списания 
и поредици или включени в сборници трудове на 
престижни международни форуми. Във връзка с 
проекта са издадени и 7 монографии, отпечатани 
на английски език от Академичното издателство 
„Марин Дринов“ – София.
 Трансфер на технологии и иновация

Развитието на иновационен потенциал в 
ИИКТ е друг основен приоритет на AComIn. С по-
мощта на външни иновационни консултанти бяха 
изработени предварителни версии на нормативни 
документи, подпомагащи реализацията на инова-
ционни политики (Иновационна стратегия, План 
за експлоатация и разпространение на резултати-
те, както и Стратегия за устойчиво развитие). Тези 
проектодокументи са предоставени на ръковод-
ството на института за по-нататъшно обсъждане.

AComIn имаше за цел да покаже как висо-

котехнологичната апаратура, закупена с публично 
финансиране, се използва в оригинални разра-
ботки, ориентирани към иновативни български 
фирми, които са готови да внедряват нови техно-
логии. Намирането на такива фирми беше може 
би най-трудната задача на учените от ИИКТ, ръ-
ководещи дейността на проекта. Отчасти затруд-
ненията произтичаха от хетегорентността на апа-
ратурата и възможните ѝ приложения в най-раз-
лични области. Така в AComIn се появи идеята за 
организиране на „потребителски общества“ (User 
Communities), обединяващи експерти или орга-
низации, които се нуждаят от трансфер на нови 
знания в областите на компетентност на проекта. 
След първата година, когато вече беше доставена 
по-голяма част от уредите, започна организиране 
на редовни семинари за трансфер на технологии 
към нарастващите като тематика и брой участни-
ци „потребителски общества“. До края на проекта 
бяха проведени 20 семинара, в които са участвали 
над 500 слушатели, по следните теми: съвремен-
ни 3D технологии, 3D цифровизация и виртуална 
реалност, модерни методи за анализ на материа-

Фигура 2. Епоксид, модифициран с глина, във вид 
на наночастици. Компютърният томограф показва 
разпределението на клъстери от наночастици,  като 

обемът им е представен в цветова скала

Фигура 3. С техники за наноидентация и числена 
хомогенизация е показано, че еластичните 
свойства на композита се подобряват съществено 
от добре диспергираната глина

Фигура 4. Сканиране с индустриална компютърна томография: (i) oригинална кост - бинарно 
изображение, (ii) стандартна сегментация на неин ошумен и замъглен вариант, (iii)-(iv) сегментации, 
получени чрез нови изчислителни модели, разработени в AComIn

                    (i)                                     (ii)                                                 (iii)                                        (iv) 
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ли (микроструктурен анализ, безразрушително 
тестване, числени методи при моделиране и си-
мулация на нови материали), термография, меди-
цински изображения, биометрия, биомедицински 
симулации, интелигентно управление на дигитал-
но съдържание, индустриална математика, меха-
троника и индустриални приложения.

На базата на създадени в AComIn разра-
ботки и прототипи, до края на проекта в ИИКТ 
бяха изпълнени 8 договора за индустриални из-
следвания с различни български фирми и 2 до-
говора за съвместни разработки с чуждестран-
ни университети в Германия и Италия. По теми, 
свързани с AComIn, бяха подадени, спечелени и 
успешно отчетени 6 проекта по Оперативната 
програма „Конкурентоспособност“, ръководени 
от български малки и средни предприятия. Съз-
дадени са нови мехатронни системи, включващи 
механични конструкции, електронни модули и ин-
телигентен софтуер за автоматизация на техноло-
гични процеси и операции. Разработена и тества-

на e иновативна нанотехнология за реновиране на 
работните повърхности на валове, използвани в 
промишленото производство за екструдиране на 
листови материали от PVC, плексиглас, пластмаси 
и други. Разработен е софтуерен пакет за оценява-
не на шума на лагерите в работещи агрегати като 
средство за безконтактна диагностика на машини 
и съоръжения. Създаден е и прототип за надежд-
но автоматично анотиране на фонемно равнище 
на субтитрирани аудиосигнали. Демонстриран е 
пилотен прототип на система, преобразуваща бъл-
гарска реч в текст на български език. В AComIn са 
разработени и езикови екстрактори, които извли-

чат с висока точност стойности на индикатори от 
текста в клинични записи на български език, как-
то и сведения за лекарствено лечение: наименова-
ние на лекарство (и негов ATC код), доза, начин 
на приемане и честота. Тези модули са приложени 
експериментално над големи обеми от пациентски 
записи с цел изработване на регистър на диабетно 
болните в Република България.

 Финалният отчет на AComIn, публично 
достъпен в Интернет на страниците на проекта, 
представя две регистрации за промишлен дизайн 
в България и други 13 използваеми резултата: 4 
софтуерни прототипа, 2 езикови ресурса за бъл-
гарския език, един индустриален прототип и 6 за-
явки за патент. В месеците след публикуване на 
отчета бяха финализирани още няколко патентни 
заявки, като общият им брой нарастна на 11. От 
тях две заявки са подадени до Световната органи-
зация за интелектуална собственост, една заявка е 
регистрирана в Европейския патентен офис и ос-
таналите – в Българския патентен офис. Всички 

проучвания и изпитания, свързани с уточняване 
на патентните претенции, са извършени с използ-
ване на апаратурата от Умната лаборатория.
AComIn към обществото като цяло

Централните информационни събития на 
проекта бяха ежегодните Дни на отворени врати, 
посетени от множество учени от други академич-
ни организации, студенти, ученици и граждани. 
На тези Дни редовно участваха и колеги от съ-
седните страни – Сърбия, Македония, Румъния, 
Гърция и Хърватия. Бяха проведени и няколко 
информационни дни, проектът се представи на 
Пловдивския есенен панаир и на различни срещи, 

Фигура 5. 3D сканиране на каменна скулптура на лъв от II – III в. в Националния археологически музей
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Фигура 6. 3D фигури, отпечатани на принтера от 
Умната лаборатория

Фигура 7. 3D цифровизация в областта на палео-
антропологията: череп с нарочно причинена 
изкуствена краниална деформация

Фигура 8. Подготовка за сканиране на бедрена кост 
със следи от заздравяла кόса фрактура с разместване 
на фрагментите

Фигура 9. След автоматично разпознаване на 
произнесените фонеми при прочит на изречение, 
оператор наблюдава звуковия сигнал и съответната 
му фонемна анотация

Фигура 10. 3D структура на вътрешни несъвър-
шенства на алуминиева отливка

Фигура 11. Температурно поле при заваряване с 
наночастици

свързани с обсъждане на Оперативната програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“.  
AComIn беше представен и пред Кмета на Столич-
на община и Експертния съвет за наука, техноло-
гии и иновации към Кмета на Столична община по 
време на изнесено заседание, проведено в ИИКТ. 
Редовно бяха издавани шестмесечни бюлетини за 
представяне на напредъка по проекта на българ-
ски и английски език, отпечатиха се разнообразни 
промоционални материали на български език и 
бяха изработени три научно-популярни филма за 
колектива и постиженията на проекта със загла-

вия: „Хората“, „Умната лаборатория“ и „Резултати 
и потребители“. Всички промоционални материа-
ли, както и всички отчети по проекта, са публично 
достъпни на страниците http://iict.bas.bg/acomin/. 
Оценка от независими международни експерти

На заключителния етап на AComIn чети-
рима независими експерти бяха избрани от Ев-
ропейската комисия с цел да изготвят оценка на 
напредъка на института след изпълнение на про-
екта. Веднага се вижда радикалното нарастване 
на научната продукция: в AComIn са публикувани 
161 статии с импакт фактор и/или SJR-ранк, което 
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почти удвоява количеството публикувани статии в 
най-авторитетни научни издания преди започване 
на проекта. Забелязва се и тенденция за задържане 
на по-млади учени в постоянния състав на инсти-
тута (нарастване със 7%) и увеличаване на броя 
на жените, които са придобили академични сте-
пени и звания в последните години. Радикално е 
подобрен и капацитетът на научната инфраструк-
тура на ИИКТ, която сега включва апаратура за из-
следване на вътрешни структури, повърхности и 
форми, топлинни и звукови излъчвания, движения 
на частици и обекти, както и за специализирана 
обработка на реч. Във връзка с това значително 
се е разширила тематиката, по която ИИКТ може 
да предложи know-how и прототипни разработки 
на високотехнологични потребители в България и 
околните страни. 

През януари 2016 г. Европейската комисия 
включи AComIn в изданието „Проекти от Седмата 
рамкова програма, с които се гордеем“.  Истинско-
то предизвикателство, което остава пред институ-
та, е да осигури устойчиво развитие на постигна-

тите резултати и да установи стабилни контакти с  
потребители в Западна Европа. 
 Заключение

AComIn ни показва, че липсата на финан-
сиране е една от главните пречки за подобряване 
на качеството на научните изследвания, получава-
не на значими оригинални резултати, привличане 
на талантливи докторанти и постдокторанти, ге-
нериране на идеи, регистрация на патенти и нами-
ране на партньори и потребители не само в Бълга-
рия, но и в развитите страни. Не е трудно да видим 
около себе си и в себе си и други пречки: недо-
бра организация, липса на традиция и установе-
ни ефективни практики за изпълнение на големи 
проекти, липса на желание за оценка и ранкиране, 
за подкрепа на качеството. Пилотните проекти за 
развитие на капацитет, финансирани от Европей-
ската комисия, ни показват какво би могло да бъде 
... what if … ако наистина желаем промяната.

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

PROJECT ACOMIN: ADVANCED COMPUTING FOR INNOVATION
Galia Angelova

Abstract
 The mission of AComIn project, funded by the European Union’s Seventh Framework Programme for 
research, technological development and demonstration under grant agreement no 316087, is to strengthen the 
research and innovation capacity of the Institute of Information and Communication Technologies – Bulgarian 
Academy of Sciences (IICT-BAS). Experienced researchers from abroad were attracted to work in AComIn, using the 
high tech equipment purchased in the project. The team delivered excellent results in advanced computing, language 
and semantic technologies, signal and image processing, optimisation and intelligent control. Technology transfer 
to industry and users from the public sector was another focus in the project. Innovation-oriented research tasks 
enabled the filing of numerous patent applications. Active dissemination was organised to the academic community 
and the society as a whole. In 2016 the European Commission included AComIn in the book “Achievements of 
FP7: examples that make us proud”. The project received also national co-financing from the Bulgarian Ministry of 
Education and Science.

А. Лабораторен модел Б. 3D модел на Брайлова мaт- 
рица

В. Пространствено разположе-
ние на линейните електромаг-
нитни микродвигатели

Фигура 12 А, Б, В. Брайлов дисплей – тактилна матрица, която създава помощен графичен компютърен интерфейс 
за хора със зрителни увреждания. Заявка за патент на Република България № 111638 от 29.11.2013 г. и WIPO 

заявка PCT/BG2014/000038  от 24.10.2014
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 Резултатите от техническото творчество 
в областта на екологията (т.нар. „зелени” техно-
логии) стават все по-актуални с оглед на тенден-
циите в общественото и икономическото разви-
тие. В този смисъл те стават и все по-атрактивни 
за внедряване и използване в практиката. Наред 
с това много нестопански организации, прави-
телства и международни организации поставят 
като един от приоритетите на дейността си про-
блемите на опазването на околната среда [1, 2].  
В същото време създателите на тези технически 
решения биха били възмездени за осъществените 
инвестиции в тяхното разработване, само ако има 
възможност последните да бъдат възстановени. А 
това може да стане при положение, че тези съз-
датели имат гарантирана възможност за контрол 
върху резултатите от своя креативен труд. Такава 
възможност им предоставя системата на интелек-
туалната собственост. Обичайно тя позволява тех-
ническите решения да се защитят чрез тяхното па-
тентоване като изобретения или регистрация като 
полезни модели. Затова по-долу е осъществен ана-
лиз на заявителската и патентната/ регистрацион-
на активност в областта на „зелените” технологии 
в България. Той позволява да се направи оценка 
доколко е популярно създаването (и закрилата на 
собствеността) на „зелени” технически решения 
в страната, която може да служи и за основа на 
планирането и осъществяването на различни по-
литики в тази област. 

За целите на анализа е изследван периодът 
2010–2014 г. Основен информационен източник 
са публикациите за подадените заявки и издадени-
те защитни документи в броевете на Официалния 
бюлетин на Патентното ведомство на Република 
България за периода [3]. Изследвани са само тех-
ническите решения, заявени по национален ред, 
т.е. не са анализирани родните иновации, които 
евентуално са защитени на други територии. Като 
методологична основа е използван специално раз-
работеният от комитет от експерти за целите на 
Международната патентна класификация (МПК) 
списък от „зелени“ кодове. Те улесняват търсене-
то на патентна информация, свързана с технологи-

ите, които са в унисон с околната среда. Инициа-
тивата е на Световната организация за интелекту-
ална собственост и е в съответствие с Рамковата 
конвенция на Обединените нации по изменение 
на климата [4]. Наред с това е направена и екс-
пертна оценка на публикациите в бюлетина, за 
да бъдат резултатите от проучването максимално 
достоверни.

Следвайки тази методологична основа, в 
настоящата статия като „зелени“ са припознати 
технологиите в областта на енергийната ефек-
тивност, алтернативните източници на енергия, 
управлението на отпадъци, селското и горско сто-
панство, транспорта. Този подход е в унисон и с 
широко възприетите дефиниции за „зелени“ или 
„екологични“ технологии, които разпознават като 
такива технологии, свързани с прилагането на 
една или повече от природните науки за наблю-
дение и опазване на природната среда и ресурси, 
както и с ограничаването на негативните последи-
ци от човешката намеса. Следва да се отбележи, че 
„зелените“ технологии много често се преплитат 
и попадат в повече от една категория. За целите на 
анализа технологиите са класифицирани съгласно 
декларираната от заявителя „водеща“ технология 
посредством главния класификационен индекс на 
МПК [5].
 Тенденции в патентната активност за 
периода 2010–2014 г.

Анализът на публикуваните заявки за па-
тентоване на „зелени“ изобретения за периода по-
казва възходяща тенденция, макар и плавна, с лек 
спад през 2011 г. Броят на заявките варира меж-
ду 38 (през 2011 г.) и 58 (през 2013 г.). За сравне-
ние трябва да бъде посочено, че публикациите за 
общо подадените заявки за патентоване са с по-
добна тенденция, но за последната година от пе-
риода спадът е доста по-сериозен (Фигури 1 и 2). 
Трябва да се спомене и това, че „зелените“ заяв-
ки за периода са 32 % от общо подадените заявки 
за патентоване, т.е. налице е съществен интерес 
у заявителите към този вид технологии. Техният 

ПАТЕНТНА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА 
„ЗЕЛЕНИТЕ“ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ 

 Гл. ас. д-р Фани Колева,
гл. ас. д-р Миглена Молхова–Владова,

катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ – УНСС
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относителен дял варира между 28 % през 2011 г. 
и 38 % през 2014 г. Може съответно да бъде напра-
вен изводът, че финансовата криза се е отразила 

неблагоприятно на интереса към патентоване, в 
т.ч. и на „зелени“ технологии (доколкото публи-

кациите на заявките са отложени във времето), но 
при последните той се е възстановил по-бързо на 
нивото от преди спада и дори го е надминал, дока-
то при останалите заявки се е колебал в по-висока 
степен. Предполагаме, че това се дължи и на на-
деждите на заявителите за излизане от затрудне-
ното положение на основата именно на „зелени“ 
технологии.
 Характеристика на патентната 
активност съобразно заявителите

Когато говорим за интереса на лицата към 
този вид технологии, той е най-висок при родни-
те заявители (Фигура 4). Това е характерно и за 
заявките като цяло (с 88 % български заявители), 
но тук относителният дял е по-висок. На тази ос-
нова могат да бъдат направени следните предпо-
ложения – чуждестранните заявители проявяват 
по-слаб интерес към патентоване на „зелени“ тех-
нологии у нас, защото считат, че нямат сериозна 
конкуренция в страната; че икономиката не е дос-
татъчно ориентирана към внедряване на такива 
изобретения и/или че внедряването на такива тех-
нологии у нас е силно рисково. Стойността на по-
казателя по години варира между 91 % (за 2010 г.) 
и 97 % (за 2013 г.), като във времето той нараства 
(с логично минимално отклонение надолу през 
2014 г. в сравнение с 2013 г., както е и изобщо за 
подадените за тези технологии заявки). Горните 
предположения се потвърждават и от анализа на 
националността на чуждестранните заявители – 
33 % са от САЩ, а останалите са единични случаи 
– от Германия, Великобритания, Италия, Русия, 
Кипър и Чад. Средно годишният брой на изобре-
тенията, заявени за патентоване от чуждестранни 
лица, е 2. Случаите на съвместно подаване на за-
явки за патентоване от български и чуждестранни 
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Фигура 3. Публикации за издадени патенти за  
изобретения и свидетелства за полезни модели 
в областта на „зелените“, технологии за периода 
2010–2014 г.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 4. Публикувани заявки за патентоване на 
изобретения в областта на „зелените“ технологии за 
периода 2010–2014 г. по националност на заявителя. 

Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 1. Публикувани заявки за патентоване на 
изобретения в областта на „зелените“ технологии  
за периода 2010–2014 г.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 2. Публикувани заявки за патентоване на 
изобретения за периода 2010–2014 г.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)
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лица са единични – под 1 бр. годишно за периода, 
като стойността на показателя отново е по-ниска в 

сравнение със заявките за патентоване, независи-
мо от технологичната област. Нещо повече, дори 
при малкото съвместно подадени заявки обичай-
но става въпрос за партньорства с лица от страни, 
с които България има традиционно силни връзки 
(Русия и Украйна) или за лица с български про-
изход (което още веднъж потвърждава казаното 
по-горе). Единственото изключение е съзаявява-
нето с лице от Саудитска Арабия.

Следвайки тенденциите в активността от 
гледна точка на националността на заявителите, 
при издадените патенти и свидетелства за полез-
ни модели можем да забележим, че притежатели-
те са основно български лица. При патентите про-
центът е по-висок в сравнение със свидетелствата 
за полезни модели, както е видно от Фигури 5 и 6.

Чуждестранните притежатели, които са 

проявили интерес към закрила на „зелени“ тех-
нологии, са основно от Русия, САЩ, Чехия и Гер-
мания. На фона на ниската патентна активност 
като цяло в областта на „зелените“ технологии 
не е учудващо, че и чуждестранните притежатели 
като абсолютни цифри за периода никак не са 
много. Чуждестранните патентопритежатели са 
4 (през 2010), 3 от които са юридически лица и 
1 физическо лице. За останалите години броят на 
чуждестраните притежатели е 0.  

Чуждестранните притежатели на полезни 
модели са общо 8 за периода, като основно са фи-
зически лица, в съпритежание на свидетелството 
с български изследователи. 3 от свидетелствата за 
полезни модели са собственост на фирми. Докол-
кото режимът на закрила на полезните модели е 
опростен в сравнение с режима на закрила на изо-
бретенията [6], не е учудващо, че към този тип за-

крила проявяват повече интерес физически лица, 
включително и по финансови причини.

Обект на анализа представлява и това, кои 
категории български заявители проявяват най-го-
лям интерес към патентоването на „зелени“ тех-
нологии (Фигура 7). Това несъмнено са физически 
лица с над половината подадени заявки, независи-
мо дали индивидуално или съвместно (като пър-
вата категория води с 64 % срещу 36 % при съв-
местните), следвани от фирмите и научноизсле-
дователските институции. Броят на последните е 
съизмерим с този на заявките, подадени съвместно 
от различни категории лица, чието многообразие е 
впечатляващо – фирмите се кооперират с физиче-
ски лица (най-вероятно техни служители – изобре-
татели), научноизследователски институции или 
и с двете категории лица, както и с други фирми; 
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Фигура 5. Публикации за издадени патенти за 
изобретения в областта на „зелените“ технологии 
за периода 2010–2014 г. по националност на 
притежателя. 
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 6. Публикации за издадени свидетелства 
за полезни модели в областта на „зелените“ техно-
логии за периода 2010–2014 г. по националност на 
притежателя.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 7. Публикувани заявки за патентоване на из-
обретения в областта на „зелените“ технологии за 
периода 2010–2014 г. по видове български заявите-
ли.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)



НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

научноизследователските институции – с физиче-
ски лица (най-вероятно отново техни служители 
– изобретатели) и други научноизследователски 
институции, както и с двете категории съвместно 
с държавен орган, а физическите лица (освен в го-
репосочените форми) – с нестопански организа-
ции. Най-често срещаното сътрудничество е меж-
ду фирми и физически лица (с 35 %), следвано от 
това между научноизследователски институции и 
физически лица (с 25 %), между фирми и между 
нестопански организации и физически лица (с по 
10 %). Останалите форми на съвместно заявяване 
са единични случаи. Ниският показател при науч-
ноизследователските институции може поне до 
известна степен да бъде обяснен с това, че мно-
го често заявките се подават индивидуално (или 
съвместно) от изобретателите (съизобретателите) 
било поради факта, че институцията няма изрич-
на политика в тази област, било заради това, че не 
разполага с достатъчен финансов ресурс за патен-
товане и последващо поддържане на патента.

Следва да се отбележи и това, че показа-
телите варират във времето. Стабилност показва 
броят на заявките, подадени съвместно от физиче-
ски лица, докато тези, подадени от индивидуални 
изобретатели, са с относителна стабилност общо 
за периода, но със спад с близо 50 % през 2011 г. в 
сравнение с предходната (обяснимо с коментира-
ното по-горе за финансовата криза и по-високия 
риск при индивидуалното заявяване). При фир-
мите трендът е възходящ, но с аналогичен спад 

през 2011 г., а при научноизследователските ин-
ституции – отново възходящ и то с по-висок темп 
и отново със сериозен спад, само че през 2012 г. 
(обяснимо със забавеното вземане на решения при 
този вид лица в сравнение с горните). 

Въпрос, който заслужава внимание, е и 
това, дали „зелените“ заявки следват тенденции-
те, характерни за общо подадените заявки за па-
тентоване. При последните също е характерно 
най-сериозно заявяване от страна на физически-
те лица, само че с по-нисък процент (Фигура 8), 
навярно обяснимо с по-рисковия характер на „зе-
лените“ технологии и нежеланието на останалите 
категории заявители да се насочат в тази област. 
Съответно индивидуално и съвместно подадените 
заявки от физически лица се характеризират със 
същите проценти, които вече бяха коментирани 
при „зелените“ заявки. Следващите категории зая-
вители отново са фирмите и научноизследовател-
ските институции, но с по-високи проценти, което 
потвърждава казаното по-горе. За разлика от тях 
съвместните форми на заявяване са с по-нисък 
процент, което обаче отново е показател в посока 
на по-рисков характер на „зелените“ заявки. Това 
вероятно следва да покаже, че са необходими спе-
циални политики в областта на стимулиране на 
създаването, закрилата и внедряването на такъв 
вид технологии. 

Що се отнася до формите на сътрудничест-
во, най-често то отново е между фирми и физиче-
ски лица (но този път с по-висок показател – 40 %, 
обяснимо с по-рисковия характер на „зелените“ 
технологии в очите на заявителите), следвано пак 
от това между научноизследователските институ-
ции и физическите лица (с 25 %) и междуфирме-
ното, това между фирми и научноизследователски 
институции, както и между физически лица и дър-
жавни институции (с по 7,5 %) и останалите ва-
рианти. Развитието на показателите във времето 
показва сходни тенденции при физическите лица 
както съвместно, така и индивидуално, в сравне-
ние със „зелените“ заявки (с по-забавена реакция 
на спад през 2012 г. и в по-ниска степен, т.е. „зе-
лените“ отново се доказват като считани за по-ри-
скови). При фирмите трендът отново е възходящ, 
с минимален спад през 2011 г. (отново обясним с 
оценката на риска, свързан със „зелените“ техно-
логии) и известен спад през 2014 г., а при науч-
ноизследователските институции – отново общо 
възходящ, но с пик през 2011 г. (т.е. финансовата 
криза изглежда се отразява с коментираното вече 
забавяне на решенията при тях, но намаленията 
в броя на подадените заявки във връзка с нея не 
са много високи, вероятно във връзка с по-ниския 
риск при останалите технологии). Друг интере-
сен факт, който трябва да бъде отбелязан, е, че 
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Фигура 8. Публикувани заявки за патентоване на 
изобретения за периода 2010–2014 г. по видове 
български заявители.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)
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при съвместното заявяване в най-често срещаните 
му форми има натрупване на заявки в определе-
ни години – при заявките, подадени съвместно от 
фирми и физически лица, това е 2012 г. (с 50 % 
от общо подадените по този начин заявки), а при 
тези, подадени съвместно от научноизследовател-
ски институции, това е 2013 г. (със 70 % от общо 
подадените по този начин заявки). Обяснението 
най-вероятно се крие във финансовата криза с по-
яснението, че тук е налице по-голямо забавяне в 
сравнение с това при „зелените“ заявки, като то 
отново е по-сериозно при научноизследователски-
те институции. Ако трябва да обобщим приликите 
и разликите между „зелените“ заявки и общо по-
дадените заявки, то първите следват тенденциите, 
характерни за вторите, с изключения, обясними 
с това, че заявителите считат „зелените“ техно-
логии за по-рискови за внедряване (или най-мал-
кото за по-неподходящи за родните условия). А 

това отново налага извода за необходимостта от 
стратегия и политики в областта на устойчивото 
развитие на страната, вкл. и в областта на техно-
логиите.

От гледна точка на вида на патентоприте-
жателите, както е видно от Фигура 9, най-много 
са индивидуалните притежатели на патенти (т.е. 
физическите лица). Това е напълно логично, про-
следявайки тенденциите при заявките. 

По-сериозният въпрос, който би следвало 
да зададем тук, е наистина ли областта на „зелени-
те“ технологии представлява интерес основно за 
индивидиуални изобретатели и как те успяват да 
отговорят на финансовото предизвикателство за 
получаването на патент и производственото и тър-
говското използване на тези технологии в бъдеще, 
което да осмисли получаването на защитния до-

кумент. С оглед на развитието на националните 
приоритети в определени области на „зелените“ 
технологии, както и на механизмите за финанси-
ране по оперативните програми в страната, може 
би тази област не е така недостъпна за физически 
лица, както бе в първите години на интерес към 
тези технологии. За съжаление, в България няма 
налични статистически данни как механизмите за 
финансиране и приоритетите за развитие на „зеле-
ните“ технологии  намират отражение и дали на-
истина способстват за получаването на закрила на 
иновативни решения. От Фигура 8 става ясно, че 
и научноизследователските институции в Бълга-
рия също не проявяват голям интерес към закрила 
на технически решения в областта на „зелените“ 
технологии. Патентопритежателите научноизсле-
дователски институции за периода са едва 4, от 
които 3 института на БАН и един университет. 
Тази тенденция е валидна не само за областта на 

„зелените“ технологии, а за патентоването на раз-
работки като цяло от страна на този вид организа-
ции. И макар обикновено причините да се търсят 
винаги първо в ограниченото финансиране, про-
блеми могат да бъдат забелязани и в цялостните 
държавни политики и механизми за подкрепа, а 
и в конкретните политики на университетите и 
научноизследователските институти. Бизнесът и 
науката в България все още вървят по различни 
пътища и между тях няма диалог.

Малко по-различна е картината при 
полезните модели в областта на „зелените“ 
технологии (Фигура 10).

С най-голям процент при полезните моде-
ли е притежанието на защитен документ от страна 
на фирмите (37 %), следван от съвместното при-
тежание на свидетелства от група физически лица 
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Фигура 9. Публикации за издадени патенти за 
„зелени“ изобретения за периода 2010–2014 г. по 
видове притежатели.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 10. Публикации за издадени свидетелства за 
„зелени“ полезни модели за периода 2010–2014 г. по 
видове притежатели.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)
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(13 %). Доколкото режимът на закрила на полез-
ните модели осигурява по-бързото придобиване 
на защитен документ [6], не е изненадващо, че 
той е предпочитан от фирмите, които, работейки 
в областта на „зелените“ технологии, вероятно 
имат по-ясни цели за пазараната им реализация, 
доколкото факторът време може да бъде решаващ. 
Що се касае до научноизследователските инсти-
туции, които са получили 4 патента за периода на 
изследване, същият е и броят на свидетелствата за 
полезни модели. Така че не бива да търсим причи-
ните за ниската активност само в липсата на фи-
нансиране, както бе споменато по-горе, доколкото 
режимът на закрила на полезни модели е доста 
по-благоприятен в това отношение, което оба-

че не води до ръст на закриляните технологии. 
 Типология на „зелените“ технологии за 
периода

Интерес за анализа представлява и това, 
кои видове „зелени“ технологии са най-атрактив-
ни за заявителите (Фигура 11). Най-висок интерес 
те проявяват към управлението на отпадъци, при 
които – от своя страна, най-популярни са контро-
лът на замърсяването и преработването на отпа-
дъци, докато изобретенията, свързани с изхвър-
ляне на отпадъци или повторно използване на 
материали, са единични случаи (при все че и тук 
диференцирането е във висока степен условно). С 
много близък относителен дял до управлението 
на отпадъци са изобретенията, свързани с алтер-
нативните източници на енергия, които показват 
голямо разнообразие. Най-популярни сред тях са 
изобретенията, свързани с използването на слън-
чева енергия, както и свързаните с водата като из-
точник на енергия. Те са последвани от техноло-
гиите, основани на използване на ветрова енергия, 

след които се нареждат изобретенията, свързани с 
производството на енергия на основата на биома-
са. Заявките за патентоване на технически реше-
ния, свързани с биогорива или горивни клетки, са 
единични случаи. Голяма е и групата на изобре-
тенията, отнасящи се до алтернативни източници 
на енергия от категорията „други“, които включ-
ват както технически решения от комбиниран тип 
(т.е. с по повече от един алтернативен източник), 
така и тези, при които се използва друг източник 
на енергия (гравитация, механична енергия и 
т.н.). На трето място, са изобретенията, свързани с 
енергийната ефективност, като това са главно тех-
ническите решения, водещи до по-нисък разход 
на енергия. Изобретенията в областта на селско-

то стопанство са свързани основно с екологични 
торове, а в единични случаи – и с алтернативи на 
пестицидите или техники за алтернативна ирига-

ция. Категорията „други“ включва изобретения, 
непопадащи в останалите категории, които са раз-
нообразни, но с малък брой, каквито са например 

24

Фигура 11. Публикувани заявки за патентоване 
на изобретения за периода 2010–2014 г. по видове 
„зелени“ технологии.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 12. Публикации за издадени патенти за 
изобретения за периода 2010–2014 г. по видове 
„зелени“ технологии.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)

Фигура 13. Публикации за издадени свидетелства за 
полезни модели за периода 2010–2014 г. по видове 
„зелени“ технологии.
Източник: Официален бюлетин на Патентното 
ведомство на Република България (обработени данни)
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екологичните решения в областта на транспорта. 
Що се отнася до заявителския интерес към един 
или друг вид технологии във времето, не се на-
блюдават категорични тенденции в тази посока.

Издадените патенти за периода, също както 
и заявките, са основно в областта на управлението 
на отпадъци (45 %). Следват  патентите, насоче-
ни към областта на алтернативните източници на 
енергия (27 %) и енергийната ефективност (14 %) 
(Фигура 12).
 При полезните модели картината е подоб-
на – отново с водещи технологии в областта на 
управлението на отпадъци (44 %), но с равномер-
но разпределение в другите области –  по 19 % 
от всички свидетелства в областта на „зелените“ 
технологии (Фигура 13).
 Заключение

Анализът на заявителската активност в 
областта на „зелените“ технологии показва, че те 
като цяло следват тенденциите, характерни за па-
тентната активност по принцип. Същевременно 
„зелените“ технологии определено представляват 
интерес за заявителите с почти 1/3 от общо пода-
дените заявки за патентоване за периода. Наред 
с това намалява броят на издадените „зелени“ 
патенти и нараства този на защитените „зелени“ 
полезни модели, което поставя както въпроса за 
качеството на подаваните заявки за патентоване, 
така и този дали в хода на процедурата заявите-
лите не се преориентират към по-благоприятния 
режим на полезния модел. Данните показват, че 
делът на родните заявители е по-висок при този 
тип технологии, а сътрудничеството с чуждес-
транни лица – по-слабо. Делът на чуждестранните 
заявители е по-висок при полезните модели, т.е. 
явно и те оценяват положително този режим на 
закрила. Заявките съответно се подават най-вече 
от физически лица и по-рядко от фирми или науч-
ноизследователски институции. Като цяло данни-

те показват, че тази област явно бива считана за 
по-рискова от страна на заявителите, т.е. необхо-
дими са специални политики за тяхното насърча-
ване както на национално ниво, така и на инсти-
туционално (що се отнася до институционалните 
заявители, каквито са и научноизследователските 
организации). За разлика от тенденциите при изо-
бретенията, при полезните модели притежателите 
са основно фирми, явно също оценили по-префе-
ренциалния режим на тяхната закрила. Последно-
то обаче не е факт при научноизследователските 
институции, т.е. освен финансовия фактор, оче-
видно са налице и други проблеми, които трябва 
да бъдат решени, т.е. отново се появява въпросът 
с необходимите политики по отношение на инова-
циите в областта на екологията. Предпочитаните 
области са управлението на отпадъци, следвани от 
алтернативните източници на енергия и енергий-
ната ефективност.
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PATENT ACTIVITY IN THE FIELD OF „GREEN TECHNOLOGIES“ IN BULGARIA
Fanny Koleva, Miglena Molhova–Vladova

Abstract
 The creative activity results in the field of ecology (the so called „green“  technologies) become more 
and more popular in compliance with the trends in the public and economic development. On the other hand 
they require investments the recouping of which can be supported by the intellectual property system. Therefore 
analysis of the trends in the patenting and utility model registration of „green“ technologies in Bulgaria for 
the period 2010–2014 has been realized in order to check if their protection is popular enough. The results 
of this analysis may serve as a base for development of policies in the field, moreover the data shows that 
those kinds of technologies seem to have been evaluated by the applicants as riskier ones. This is probably 
among the reasons to have those technologies as a priority of many non-profit organizations, governments and 
international organizations. Therefore the development of relevant encouraging policies in the field is not only 
possible but also necessary.
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НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ 
МЕЖДУ ДВА КОНГРЕСА

 На 29 септември 2016 г. в София – 30 го-
дини след първото му издание и 3 години след 
възобновяването, по идея на акад. Александър 
Петров – председател на Съюза на физиците в 
България (СФБ), пo традицията за свикване на 
национални конгреси беше официално открит  
ТРЕТИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО 
ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ.
 Вторият конгрес по физически науки се 
проведе през 2013 г. и даде широк преглед на на-
учните изследвания, образованието по физика и 
приложенията на физиката в икономиката за един 
дълъг период от последните 30 години. Сега наме-
ренията на Управителния съвет на Съюза на физи-
ците в България са конгресите да се провеждат на 
три години – по един конгрес на всеки нов мандат 
на ръководството,  за да се поставят на обществе-
ното внимание постиженията, проблемите и перс-
пективите в България на физическите науки през 
изтеклия период. 

Конгресът бе проведен с медийното парт-
ньорство на Национално издателство „Аз Буки“ 
в тясно взаимодействие на основния организатор 
– Съюза на физиците в България (СФБ), със сек-
ция „Физика“ на Съюза на учените в България и 
с активното съдействие на Българската академия 
на науките, Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и Министерството на образованието и 
науката. В продължение на 4 дни – до 2 октомври, 
на паралелни заседания в четири зали на Интер 
Експо Център, осигурени от спонсорите:  Аген-
цията за ядрено регулиране (АЯР), АЕЦ Козлодуй 
ЕАД, Интерсервиз Узунови АД и WALTOPIA,  
беше направен актуален преглед на научните из-
следвания в областта на физическите науки на 
българските физици, работещи в България и по 
света, а също и на иновациите в индустрията, про-
изтичащи от научните резултати по физика. 

На конгреса бяха представени над 170 до-
клада от български учени и преподаватели, рабо-
тещи в България и във водещи научни центрове 
в чужбина, разделени в 12 секции, всяка от кои-
то представлява отделен симпозиум и обединява 

няколко сходни науки. Най-много доклади – 34, 
бяха представени в секция „Физика на Земята, ат-
мосферата и Космоса“, следват 21 – в направле-
ние  „Медицинска физика и биофизика“, „Ядрена 
физика и физика на елементарните частици“ – 19. 
Развитието на физическите науки у нас между два-
та конгреса беше представено и в секциите: „Ро-
лята на физическите науки за иновациите и инду-
стрията в България“; „Физика на кондензираното 
състояние, нови материали, криогенна физика“; 
„Астрономия и астрофизика“; „Атомна физика и 
физика на плазмата“; „Физическа оптика: оптиче-
ски методи, оптоелектроника“; „Ядрена физика и 
физика на елементарните частици“; „Математиче-
ска физика“; „Теоретична физика“; „Радиофизика, 
електроника и квантова електроника“, а в секция 
„История на физиката“ беше представена инфор-
мация за развитието на изследванията и препода-
ването по физика през годините. Съвместни до-
клади на български учени, работещи в чужбина, 
с учени от ЦЕРН, Обединения институт за ядрени 
изследвания в Дубна, научни центрове в Германия, 
Франция, Италия и САЩ свидетелстват, че бъл-
гарските физици – независимо от местоработата 
им понастоящем, не прекъсват връзките помежду 
си. Над 75 научни съобщения  бяха представени 
в 5 постерни сесии. Радостен факт е и участие-
то с доклади и научни съобщения на студенти и 
докторанти, получили сериозни научни резулта-
ти, което говори за възраждане на интереса към 
физическите науки сред младите хора. На форума 
се открои и тенденцията за интердисциплинарно 
развитие на науката – в редица научни съобщения 
беше представено използването на физически ме-
тоди в изследователската работа или в обучението.

В обзорен доклад „Жалони на българската 
физика“, представен на откриването на конгре-
са, беше направен обзор на най-значимите науч-
ни постижения на българските физици у нас и в 
чужбина, отличени с международни и национал-
ни награди. Бяха представени и най-новите ин-
фраструктурни проекти в областта на физиката у 
нас: Центърът по нанотехнологии към Института 

* Програмата на докладите и постерната сесия можете да намерите на сайта на СФБ:
   http://www.phys.uni-sofia.bg/upb/kongres/index.html
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по физика на твърдото тяла „Акад. Г. Наджаков“ 
към БАН (проект INERA по 7 РП на ЕК на обща 
стойност над 7 млн. лв.) и  Циклотронната лабо-
ратория с приложение в медицината на Института 
за ядрени изследвания и ядрена енергетика към 
БАН. 

Конгресът се превърна в обществена три-
буна с участието на учени, преподаватели, студен-
ти, докторанти, представители на индустрията и 
държавната администрация за решаване на про-
блемите, за изясняване на перспективите и зада-
чите пред физиката в сегашния критичен за разви-
тието на България период. Той открои тематиката 
на най-важните насоки на бъдещите изследвания 

у нас, в международните научни организации и по 
международни проекти.

По думите на председателя на СФБ и на 
Организационния комитет акад. Александър 
Петров представените на конгреса резултати от 
научните изследвания в областта на физиката 
у нас свидетелстват, „че българската физика 
работи активно и в условията на нарастващо 
финансиране по европейски и национални 
оперативни програми ще се превърне в стабилен 
играч и предпочитан партньор в Европейското 
изследователско пространство“.

                                                                  „Н“

ЖАЛОНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЗИКА СЛЕД ВТОРИЯ 
КОНГРЕС ПО ФИЗИЧEСКИ НАУКИ *

Акад. Алeксандър Г. Петров – председател, 
проф. д.фз.н. Ана Георгиева – зам.-председател,

Пенка Лазарова – член на  УС на
Съюза на физиците в България

* Текстът на статията се базира на компютърна презентация при откриването на ІІІ Национален конгрес по физи-
чески науки (със съкр.) – бел. ред.

В изпълнение на целите на СФБ,  през 
2013 г. – след 30-годишно прекъсване, Управи-
телният съвет на Съюза на физиците в България  
(СФБ) възстанови традицията за свикване на на-
ционални конгреси. Тогава бяха изминали 30 го-
дини от Първия конгрес на нашия съюз и ние има-
хме трудната задача да отчетем един дълъг и сло-
жен исторически период на развитие, през който 
беше извършена и смяна на социалната система 
на обществото. Отчетът, който направихме пред 
физическата колегия, показа, че българската фи-
зика е жива, че в общи линии научният ѝ потен-
циал е запазен, че традиционните й направления 
се развиват успешно, като са възникнали и нови 
такива, които ще влияят на бъдещото й развитие.   

В настоящата статия се представят серия 
успехи на български физици, които са добре забе-
лежими в националното, а също така в Европей-

ското и Световното изследователско пространство. 
Те свидетелстват, че българските физици работят 
активно и са предпочитани партньори и в усло-
вията на нарастващо финансиране по европейски 
и национални оперативни програми. Прегледът 
на постиженията на колеги и колективи от учени, 
които са забелязани и удостоени с признание и от-
личия от международни и национални научни и 
държавни институции, ще очертае „жалоните“ и 
перспективите за развитието на българските фи-
зически изследвания през следващите години.

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ
Кабинетът на академик Георги Наджаков – 

част от научното наследство на Европа
В навечерието на 23 май 2014 г., празни-

кът на българската писменост и култура,  Евро-
пейското физическо дружество почете паметта на 
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великия български физик Георги Наджаков, като 
определи неговия кабинет, съхранен в Института 
по физика на твърдото тяло (ИФТТ) към БАН, за 
историческо място в научното и културно наслед-
ство на Стария континент като обект с голям при-
нос за физиката и нейната история [1]. Това съ-
битие е голямо международно признание не само 
за българската физика, но и за българската наука. 
Кабинетът на Георги Наджаков е седемнадесети-
ят обект, включен в инициативата на Европейско-
то физическо дружество за опазване на научното 
наследство. На тържествена церемония професор 
Луиза Чифарели, първата жена-президент на Ев-
ропейското физическо дружество (2011–2012),  и  
директорът на ИФТТ академик Александър Пет-
ров откриха паметна плоча на академик Наджаков 
и специален плакет пред кабинета му.  

Акад. Александър Петров беше избран за
Президент на Балканския физически съюз

От 24 до 27 август 2015 г. в Истанбул  бе 
проведена IХ-ата Международна конференция по 
физика на Балканския физически съюз (БФС). На 
нея взеха участие 700 учени, преподаватели и сту-
денти от всички страни-членки на БФС (Албания, 
България, Гърция, Р. Македония, Молдова, Ру-
мъния, Сърбия, Турция). От 30-те  участници от 
България – основно от БАН, СУ „Кл. Охридски“ 
– ФзФ, Пловдивския и  Бургаския университет, 
бяха представени 2 поканени пленарни доклада, 7 
устни доклада и 6 постерни. 

По време на конференцията Съветът на 
БФС на редовно заседание избра ново ръковод-
ство на съюза за следващия 3-годишен мандат 
начело с акад. Александър Г. Петров [2]. Освен 
председател на Съюза на физиците в България 
акад. Петров е и председател на Отделението по 
природо-математически науки на Събранието на 
академиците и член-кореспондентите на БАН. 
Така  СФБ получи авторитетната задача да ръково-
ди физиката на Балканите с нейните многобройни 
научни инициативи и да организира през 2018 г. 
следващата, Х-а Юбилейна конференция по физи-
ка на БФС.
Членство в международни съюзи и организации

СФБ беше приет като национален 
представител на България в IUVSTA (International 
Union for Vacuum Science, Technology and 
Application – Международен съюз за вакуумни 
науки, технологии и приложения ) на конгреса на 
съюза през август 2016 г. в Корея [3].  IUVSTA е 
международен съюз от национални организации, 
чиято цел е да се стимулират и подпомагат 

изследванията в областта на вакуумните 
технологии и тяхното приложение. Нашият 
сънародник проф. Иван Петров  в момента е 
президент на Американското вакуумно дружество 
и секретар на IUVSTA.

B Европейското метеорологично друже-
ство (EMS) членуват 37 национални или регио-
нални метеорологични дружества, две от които са 
от България:  Българското метеорологично дру-
жество (БМД) – клон на СФБ, и Авиометеоро-
логичен клуб България (АМК) [4]. През 2015 г. те 
заедно организираха годишната среща EMS&E-
CAM 2015 с участието на 497 учени от 40 страни 
от цял свят и представянето на 380 устни и 182 по-
стерни доклада в повече от 40 сесии, посветени на 
различни области на метеорологията и хидроло-
гията, включително климат, прогнози на времето, 
предупреждения за опасни явления, наблюдения, 
метеорология за енергетиката, комуникация на на-
учните резултати и образование.

39-годишният българин проф. д-р ТЕНЬО 
ПОПМИНЧЕВ е сред 

10-те най-перспективни млади учени за 2016 г.
Класацията е на авторитетното списание 

„Science News“ (Vol. 190, No. 7, October 1, 2016, 
p. 6). Номинациите на учените, които са до 40 го-
дини и от които се очаква да направят големи от-
крития, са от нобелови лауреати или новоизбрани 
членове на Националната академия на науките  на 
САЩ [5, 6].

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
Проф. д-р Теньо Попминчев бе 

удостоен на 18 май 2016 г. с Почетен знак 
на Президента на Република България „За 
изключителното му научно откритие със значим 
принос за развитието на науката, техниката 
и технологиите, и за издигане репутацията на 
България в световен мащаб.“ [7]. Възпитаникът 
на Софийския университет Теньо Попминчев е 
създател на първия по рода си настолен рентгенов 
лазер, който позволява да се „надникне“ и в най-
бързите природни процеси в сърцето на атома  и 
да се използва за биологични, физически и други 
научни изследвания. Младият учен ще работи за 
създаването на Център по фотоника за нано- и 
биотехнологии в София.
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НАГРАДИ „ПИТАГОР“ ЗА СЪЩЕСТВЕН 
ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА
 През 2016 г. [8] Голямата награда „За 

цялостен принос в развитието на науката“  по-
лучи завършилият физика акад. ПЕТЪР КРАЛ-
ЧЕВСКИ,  който работи в областта на физикохи-
мията и науката за колоидите. Автор е на 197 пуб-
ликации, намерили широк отзвук в международ-
ната научна литература. В периода 2013–2015 г. е 
ръководител на 14 индустриални проекта, чиито 
резултати са използвани за разработване на про-
мишлени образци и продукти. Той има същест-
вени и оригинални приноси към физикохимията 
на течните повърхности и мицеларните разтвори, 
както и към механиката и термодинамиката на из-
кривени междуфазови граници и мембрани с от-
читане приноса от повърхностните моменти. 

 През 2016 г. Специална награда за зна-
чим принос на български учен, работещ в чуж-
бина, получи проф. д-р ТЕНЬО ПОПМИН-
ЧЕВ, който оглавяваше научен екип в института 
JILA (Joint Institute for Laboratory Astrophysics – 
Обединен институт по лабораторна астрофизика) 
в щата Колорадо, за откритията му в областта на 
квантовата физика. През последните години той е 
автор на 12 статии, поместени в престижни меж-
дународни научни списания, като към момента 
на подаване документите за кандидатстване за 
наградата от общо 73 рецензирани статии има 
повече от 2600 цитирания. В същия период има 
представени 5 доклада на международни конфе-
ренции, 2 поканени конферентни презентации, 1 
ключова – съществена за съвременните научни 
достижения презентация и 1 престижен пленарен 
доклад. 

 На церемонията по връчването на 
наградите „Питагор“ 2016  Софийският уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ получи 
наградата на един от партньорите на България в 
наукометрията – компанията Томсън Ройтерс за 
научна организация с най-висок брой научни 
резултати в областта на физиката през 
изминалата година съгласно данните от Web 
of Science (For the best performing Bulgarian 
institution in physics).

 През 2015 г. [9] наградата „Питагор“ за  
„Утвърден учен в природните науки и матема-
тиката“ получи проф. д.фз.н. СТОЙЧО ЯЗАД-
ЖИЕВ – преподавател във Физически факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователска-
та му дейност е фокусирана върху Общата теория 
на относителността и уравненията на Айнщайн. 
През 2013-2014 г. проф. Язаджиев е публикувал 
14 статии в международни списания с импакт 
фактор. Многократно е бил гост-професор в прес-
тижни европейски университети. Автор и съавтор 
е на два учебника и на 125 публикации, като 90 от 
тях са в реномирани международни издания с им-
пакт фактор. Трудовете му са цитирани над 1000 
пъти. 

През същата година наградата на специализи-
раното издателство „Томсън Ройтерс“ за публи-
кации, които заемат първо място по трите по-
казателя за високо научно качество (Essential 
Science Indicators for highly cited, top and hot 
papers) получи Институтът за ядрени изследва-
ния и ядрена енергетика при БАН в лицето на 
неговия зам.-директор чл.-кор. Чавдар Стоянов.

През 2014 г. [10] Голямата награда за 
млад учен „Питагор“ беше поделена между три-
мата номинирани. Единият от тях е гл. ас. д-р 
АНДОН РАНГЕЛОВ от катедра „Теоретична 
физика“ на Физическия факултет при СУ „Св. Кл. 
Охридски“. За последните три години изследва-
нията му са посветени на търсене на аналози на 
адиабатните квантови преходи в различни об-
ласти на физиката – разработки с приложения в 
безжичното предаване на енергия и създаването 
на широкоспектърни поляризационни уреди и 
вълноводи със сериозен приложен потенциал. За 
последните три години д-р Рангелов има 14 пуб-
ликации и 53 независими цитирания в престижни 
световни издания с висок импакт фактор (общият 
импакт фактор на тези 14 публикации е около 31). 

През 2014 г. награда „Питагор“  за учен 
със съществени интердисциплинарни пости-
жения получи  проф. д.фз.н. ПЛАМЕН ИВА-
НОВ от Института по физика на твърдото тяло 
към БАН. Той е пионер в изследването на  систе-
мите от основни физиологични органи като мре-
жи и поставя началото на нова изследователска 
област, наречена мрежова физиология. Работите 
му са публикувани в най-престижните научни 
списания в света. За последните 3 години проф. 
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Иванов е публикувал 10 статии в списания с ви-
сок импакт-фактор, както и две глави в моногра-
фии.  За постиженията, които има в интердис-
циплинарните изследвания, е избран за почетен 
член на Американското физическо дружество 
(2010), носител е на наградата за най-добър из-
следовател (2009-2011) на Института по биомеди-
цински изследвания на Харвардския университет 
и на Почетния знак „Георги Наджаков на лента“ 
на ИФТТ за 2012 г.

През същата година проф. Пламен Ива-
нов, който в момента работи в Департамента по 
физика на Бостънския университет в САЩ, спе-
чели грант от 1 млн. долара на Фондация W. M. 
Keck за провеждане на изследвания в областта на 
теорията и количествения анализ на мрежовата 
интеграция и координация на функциите на от-
делните органи и системи в човешкия организъм 
[11]. Фондацията финансира изследвания, които 
са нови, с потенциал за създаване на нови пара-
дигми, технологии и открития за спасяване на чо-
вешки живот, предоставят иновативни решения и 
разширяват разбирането за света. С планираните 
изследвания ще бъдат положени основите на ново 
направление – мрежова физиология, което ще се 
фокусира върху разбирането на физиологичните 
функции и условия за тяхното възникване и вър-
ху общото поведение в резултат от динамичните 
взаимодействия между различните системи с пре-
ходни характеристики.

През 2013 г. [12] Специална награда 
„Питагор“ за съществен принос в природните 
науки получиха ръководителите на два научни 
колектива със съществен принос в най-голямото 
научно откритие в областта на физиката от нача-
лото на ХХІ в. – откриване на елементарната час-
тица  Хигс бозон:  доц. д-р ЛЕАНДЪР ЛИТОВ от 
Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ 
и  проф. д-р ВЛАДИМИР ГЕНЧЕВ от Инсти-
тута за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
към БАН. В изследванията, довели до това епо-
хално откритие в науката, ръководените от доц. 
д-р Леандър Литов и проф. д-р Владимир Генчев 
екипи получиха признание на най-високо ниво 
от всички участници в експериментите в ЦЕРН. 
Българските екипи са участвали и в изграждането 
на комплексен детектор на елементарни частици 
(Компактен мюонен соленоид – CMS), провеж-
дащ изследвания на Големия адронен колайдер 
(LHC) в ЦЕРН. През периода 2010-2012 г. беше 

осъществен набор на данни с този детектор, като 
получените резултати са публикувани в над 200 
научни статии и са намерили изключително ши-
рок отзвук сред научната общественост.

НАГРАДЕНИ УЧЕНИ – ФИЗИЦИ, 
В  КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ
В ежегодния конкурс за високи научни 

постижения бяха отличени [13]:
 • През 2015 г. физикът чл.-кор. АНГЕЛ 
СТЕФАНОВ от Института за изследване на об-
ществата и знанието на БАН за книгата „За все-
ленските загадки и други размишления в диало-
зи“, издателство „Парадигма“, 2012, 124 стр. и пет 
самостоятелни статии в чуждестранни списания. 
 • През 2014 г. в категорията „Естествени 
науки“ доц. д-р НИКОЛАЙ МИНКОВ от 
Института по ядрени изследвания и ядрена 
енергетика към БАН за поредица от статии, 
публикувани през периода 2011 – 2013 г., 
свързани с модели на сложни деформирани ядра, 
симетрии и фина структура на ядрени спектри. 
С продължената от него моделна система се дава 
обстойно описание на сложни механизми, които 
водят до решаване на фундаментални проблеми в 
областта на ядрената физика.

ОТЛИЧЕНИ ФИЗИЦИ ОТ БАН [14]

Награди в конкурса на БАН за високи научни 
постижения, посветен на 145-годишнината на 

Академията през 2014 г.
 • В направление „Нанонауки, нови 
материали и технологии“ – доц. Стефка 
Карталева и колектив от Института по 
електроника за въвеждането и развитието на 
две нови направления в института – квантова 
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оптика на пари от алкални метали и лазерна 
спектроскопия със свръхвисока разделителна 
способност на нанометрични и микрометрични 
слоеве от пари на алкални метали.
 • В направление „Астрономия, 
космически изследвания и технологии“ 
– доц. Евгени Христов Семков и колектив 
от Института по астрономия за цикъл от 
работи, свързани с изследване свойствата на 
новообразувани звезди.

Грамоти и юбилейни плакети на МОН на 
колективи от БАН, работили по проекти за 
над 1 млн. лева през последните 5 години

 • Проект с координатор акад. Александър 
Петров и участници от Института по физика 
на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ 
по Седма рамкова програма на обща стойност 
5 153 312 лв. В същия институт се изпълняват 
още три проекта по Седма рамкова програма за 
малко повече от 300 000 лв.
 • Научни колективи от Националния 
институт по метеорология и хидрология с 
ръководители проф. Добри Димитров, проф. 
Йордан Марински, проф. Веселин Александров, 
доц. Анна Корчева, доц. Георги Корчев и доц. 
Емилия Георгиева за научни проекти, финансирани 
по програми и проекти на Европейския съюз, на 
обща стойност над 3 млн. лв.
 • Колектив с ръководител проф. д.т.н. инж. 
Петър Гецов и астронома доц. д-р Алексей Стоев 
от Института за космически изследвания и 
технологии (ИКИТ) за проекта: „Национална 
изложба на космическите изследвания с 
планетариум“ на стойност 4 млн. лв.

Физици с престижни отличия на Българската 
академия на науките

На 12 март 2015 г. отличието „Марин 
Дринов“ на лента получиха чл.-кор. ЧАВДАР 
СТОЯНОВ – за принос в областта на ядрената 
физика, и чл.-кор. ПЕТЪР АТАНАСОВ – за 
принос в областта на квантовата електроника. С 
Почетния знак за заслуги към Българската 
академия на науките бе награден доц. 
ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ за принос в областта на 
ядрената физика и ядрената енергетика. 

На 25 март 2016 г. отличието „Марин 
Дринов“ на лента получи  проф. д-р ПЕТКО 
ВИТАНОВ за развитието на фотоволтаичното 
преобразуване  на слънчевата енергия като тех-

нология за производство на електрическа енер-
гия в страната, както и за популяризирането на 
чистите технологии за производство на енергия. 
С почетния знак „Марин Дринов“ за заслуги 
към Българската академия на науките бяха на-
градени: проф. д-р РУМЕН КАКАНАКОВ за 
активната му дейност за развитие на научно-при-
ложните изследвания и иновативни разработки в 
областта на микроелектрониката, оптоелектрони-
ката, сензорите и  наноструктурираните материа-
ли и нанотехнологии; проф. д.фз.н. ЕКАТЕРИ-
НА БЪЧВАРОВА за участието ѝ в национални и 
международни проекти, както и за съществения ѝ 
принос в научната работа на НИМХ и БАН; проф. 
д.фз.н. ВЕСЕЛИН КОВАЧЕВ (посмъртно) за 
неговите забележителни постижения в криоген-
ната техника и физиката на свръхпроводимостта. 

НОСИТЕЛИ НА ИМЕННА СТИПЕНДИЯ 
„АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ НА 

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ 
В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЗНАНИЯ В 

ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ НАУКИ [15]
 • За учебната 2013-2014 г. – Станислав 
Хаджийски от Физическия факултет на СУ „Св. 
Кл. Охридски“ 
 • За учебната 2014-2015 г. – Калоян 
Генков и Станислав Хаджийски – двамата от 
Физическия факултет на  СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За учебната 2015/2016 г. – Чавдар 
Дуцов от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. 
Охридски“

2014: БЪЛГАРСКА СЛЕДА В 
НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ФИЗИКА

Проф. д.фз.н. ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧЕВА от 
Физическия факултет на Софийския университет 
е съавтор в 13 статии с нобеловите лауреати по 
физика за 2014 г. -  физиците Акасаки и Амано 
по проблеми, свързани с откритието им. Проф. 
д.фз.н. БОРИС АРНАУДОВ от същия факултет 
на Алма матер е поставил точката на дългогодишен 
спор, в който японците били на противоположното 
мнение [16]. И двамата подчертават, че не са 
нобелисти, а просто са имали щастието да работят 
по тема, която бе удостоена с Нобеловата награда 
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по физика. Но те са българският екип, доближил 
се най-близо до Нобеловата награда.

АКАД. А. Г. ПЕТРОВ ОТКРИВА 
ПРЕСТИЖЕН СИМПОЗИУМ В 

ИНСТИТУТА „НИЛС БОР“, КОПЕНХАГЕН
На 29 август 2016 г. в историческата 

Аудитория А на Института „Нилс Бор“ акад. А. 
Г. ПЕТРОВ изнесе уводната лекция на Първия 
симпозиум по физика на възбудимите мембрани 
на тема: „Биофлексоелектричеството: Активен 
интерфейс на клетката с околната среда“ [17]. Тази 
лекция обобщава откритието и обяснението на 
едно ново явление в електромеханичните свойства 
на биологичните мембрани и резултатите от над 
40-годишните изследвания на автора по него.

Изводът, направен в резултат на този 
преглед, е, че като физици и членове на Съюза на 
физиците в България има със какво да се гордеем. 
За период само от 3 години, и то в условията 
на криза, ентусиазмът и всеотдайността на 
българските изследователи в областта на 
физиката не са намалели и резултатите са 
забележими и в националното, и в Европейското, 
и в международното научно пространство. Те 
отварят и надеждни перспективи за бъдещото 
развитие  на физическите науки.
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MILESTONES OF THE BULGARIAN PHYSICS  AFTER THE SECOND CONGRESS OF 
PHYSICAL SCIENCES

Alexander G. Petrov, Ana Georgieva, Penka Lazarova
Abstract
 In this paper we present the introductory talk at the III National Congress of Physical Sciences. In it we 
review the achievements in physical scientific research of colleagues, research teams and institutions for the 
period of 3 years after the previous Congress. These achievements are noticed and  recognized in the national 
and international physics communities and corresponding awards and honors were given to their authors by 
the highest state  institutions, foundations and scientific organizations. The role of the Union of physicists in 
Bulgaria in promoting them and developing and sustaining active national and international cooperation in the 
field of contemporary physical sciences and education is also noted.  Hence the outlined achievements and 
the international cooperation of the Bulgarian scientists create the milestones and future prospective of the 
development of Bulgarian physical sciences.
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140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876*  
Проф. д-р Петко Ст. Петков,

председател на Великотърновския
 клон на СУБ

2016 – ТВОРЧЕСКА И БОГАТА ГОДИНА ЗА СЪЮЗНИТЕ 
ЧЛЕНОВЕ НА КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 Пак е май и време за научни прояви. И в тези Дни на науката се появи нещо ново. По предложение 
на доц. д-р Теодора Калейнска, председател на Управителния съвет на Европейския информационен център 
– Велико Търново, Майските четения бяха проведени съвместно в залите на хотел „Болярски“. Те бяха 
посветени на 140- годишнината на Априлското въстание, което определи и темите на пленарните доклади:

• „140 години от Априлското въстание“, доклад на проф. д-р Петко Петков, и
• „Оръжията на Априлското въстание 1876 година“, на г-н Иван Нурков.

Докладите са публикувани в списание „Наука“.
 Доминираща и тази година бе групата докладчици от Факултета по теология на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“. Много стойностен бе и вторият доклад на г-н Иван Нурков – 
„Историята на оръжията като научно название“, изнесен в секция „История“, в който той твърди, че историята 
на въоръжението е част от историята на България и е необходимо легитимиране на терминологията и 
заемане на мястото ѝ сред научните дисциплини в системата на историческите науки.
 Години наред докладите на Майските четения заемат широк интердисциплинарен спектър и 
отразяват най-новите достижения на научното знание: възможностите на 3D технологиите в музейното 
експониране (колективна разработка на сътрудници от РИМ – Велико Търново); приложение на уейвлет 
теорията при обработка на кардиологични данни (изследвания на ИМИ – БАН); за опасностите от провал 
при създаване и експоатация на овощни градини (Институт „Никола Пушкаров“ – София) и др.
 Не по-малко стойностни и значими са и докладите в направления политология, педагогика, 
стопански науки, технически и природни науки. Сборникът с доклади влезе за печат в издателство „Фабер“ 
през месец септември.
 До края на годината предстоят още две интересни мероприятия. В навечерието на 1 ноември ще бъде 
направено представяне на четвъртото издание на книгата на проф. Марга Георгиева и проф. Сава Гроздев 
– „Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект“. Мероприятието е замислено мащабно, в 
което, освен трите университета, да вземат участие математици и информатици и от средните учебни 
заведения, а мястото за провеждане е с общоградски характер – Окръжна библиотека „П. Р. Славейков“ 
или Общинската пленарна зала.
 През ноември почетният председател на СУБ – клон Велико Търново, проф. дфн Иван Харалампиев, 
навършва 70 години. Юбилеят ще бъде честван от научната област на града и Съюза на учените, на който 
бе председател повече от 20 години.
 Каним колеги и приятели да участват в нашите форуми и публикации с пожелание за успешна 
творческа година!

    Проф. д-р Валентина Стоянова,
    член на Бюрото на СУБ – клон Велико Търново

Днес ние знаем много за подготовката, 
хода и отзвука от Априлското въстание [1]. По-
знаваме почти в детайли подробностите по орга-
низацията и провеждането на бунта в отделните 
окръзи, макар че все още се намират нови исто-
рически свидетелства или различни гледни точ-

* Част от встъпителния доклад на председателя на Великотърновския клон на СУБ, представен на 27 май 2016 г. 
пред Националната научна конференция „Дни на науката – 2016“ в старата столица. 

ки за интерпретиране на доказаните факти. След 
дългогодишни усилия най-вече на по-млади исто-
рици през 90-те години на миналия век вече не 
се говори за политически неуспех на Априлското 
въстание, защото всъщност то е най-успешното 
въоръжено начинание на българите срещу Осман-
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ската империя. Признават се и някои от грешките 
в подготовката и организацията на въстанието – 
липсата на предварително решение за обща на-
чална дата на бунта за всички окръзи, както и на 
общ ръководен щаб, довели до съществени загуби 
от страна на въстаниците и мирното българско на-
селение [2].

Преодоля се, макар и частично, едностран-
чивото разбиране, че само част от българския на-
род е проявила  родолюбие и жертвоготовност 
през тревожните месеци на 1876 г., че предста-
вителите на по-заможните прослойки и на ево-
люционистката интелигенция не са подкрепили 
каузата на въстанието, като ясно беше показана 
тяхната значителна роля за успеха на политиче-
ските цели на въстанието след неговото потуша-
ване. Доказателствата за това твърдение са някол-
ко: напр. мисията на М. Балабанов и Др. Цанков 
в европейските столици с цел защита на българ-
ската кауза и представяне исканията на българите 
за политическо самоуправление. Благодарение на 
тази мисия широкият обществен отзвук от жес-
токо потушеното въстание в Европа е насочен в 
конкретна политическа насока с цел реални и га-
рантирани от европейските велики сили промени 
в Османската империя с оглед удовлетворяване 
справедливите искания на балканските христия-
ни. Друго доказателство е ролята на Екзархията 
и лично на Антим I за защита на преследваните 
и затворените след въстанието българи и особе-
но против въвеждането на османска конституция 
като опит да се имитират промени и да се обез-
смислят политическите резултати от въстанието.

Напоследък все по-разбираема става и 
констатацията, че с решението за въстание при 
ограничен военен ресурс от българска страна и 
обективно следващото половинчато решение на 
българския въпрос гюргевските апостоли слагат 
край на продължителния  еволюционен преход 
на българите към Новото време и Модерността, 
който имаше за цел постепенно постигане на 
административно и политическо самоуправле-
ние на българите, но в пълните им национални 
граници или поне в тези на Екзархията, призна-
ти и от великите сили. Казано с други думи, с 
така организираното въстание и прехвърлянето 
на отговорността за решение на българския въ-
прос върху Русия и другите велики сили беше 
невъзможно постигането на вече формиралия се 
национален идеал за модерна и унитарна бъл-

гарска държава, обхващаща цялото национално 
землище. С въстанието, подготвено по плана на 
Гюргевския комитет, т.е. с недостатъчно военни 
сили, с акцент върху отбранителната тактика и 
при ясното съзнание, че резултатите от бунта 
няма да решат българския въпрос, а само ще 
го поставят на вниманието на великите сили, 
които нямат за цел пълното удовлетворяване на 
българските искания, а получаване на изгоди за 
себе си от поредната Източна криза, историче-
ското развитие на българите претърпя решител-
на, категорична и съдбовна промяна [3].

Но всички са единодушни, че въстание-
то на българския народ от пролетта на 1876 г. 
е върховна проява на десетилетните борби за 
освобождение от османска власт и създава-
не на модерна българска държава. В резултат 
от него кризата в Османската империя се изо-
стря до краен предел. Варварското потушаване 
на въстанието от турските власти става повод 
за насочване на дипломатическата активност 
на големите държави по начин, който в крайна 
сметка довежда до освобождение на част от на-
ционалната територия и възстановяване на бъл-
гарската държава през 1878–1879 г.

Съществуват ясни свидетелства за целите, 
които си поставят организаторите на най-голямо-
то българско въоръжено надигане срещу Осман-
ската империя – Априлското въстание. Ето какво 
заявяват след потушаването му четирима от тях: 
Георги Бенковски: „Моята цел е постигната вече! 
В сърцето на тиранина аз отворих такава люта 
рана, която никога не ще заздравее. А Русия - нека 
тя заповяда!“; Тодор Каблешков: „Не в куршума 
и кремъклийката се надявах, а в гърмежа й, който 
трябваше да стигне до ушите на Европа, на брат-
ска Русия“; Цанко Дюстабанов: „Нашата цел 
не е била да ви надвием със сила, а само да ви 
предизвикаме да направите зверствата, които вече 
премного направихте, и благодарение на които 
се компрометирахте пред целия образован свят. 
И тая наша цел е достигната вече. И тъй, ний ви 
победихме“ И пак той:  „С въстанието ние не ще 
освободим България. В това съм твърдо убеден. 
Но ще научим българина да знае как да мре ... и 
ще дадем възможност на Русия да вдигне гюрул-
тията“; Стоян Заимов: „Въстанието от 1876 го-
дина беше чисто българска работа, самостоятелен 
труд – инициатива чисто българска, поддържана с 
български средства. Това прави чест на нашия на-
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род… Но че това движение не беше по народните 
налични сили и че то се нуждаеше от Дяда Ивана, 
чини ми се, че всекой признава“ [4]. 
 И наистина, въстанията на християни-
те в Херцеговина, Босна и България през 1875 и 
1876 г. и последвалата Сръбско–черногорско–тур-
ска война 1876 г. успяват да принудят великите 
сили да се намесят за уреждането на поредната 
остра политическа криза в Османската империя. 
Целта на гюргевските апостоли е постигната. Го-
лемите държави обсъждат различни варианти за 
удовлетворяване справедливите искания на въста-
ниците за политическа самостоятелност. Но това 
те правят, ръководейки се единствено от своите 
великодържавни интереси. По този начин обаче 
българският въпрос (и без това превърнал се в 
международен с решенията на Парижкия конгрес 
1856 г.) е поставен в изключителна зависимост от 
противоречивите интереси на великите сили. С 
така организираното въстание през 1876 г. е не-
възможно да се създаде едновременно голяма (т.е. 
върху значителна част от националната терито-
рия) и независима българска държава, какъвто е 
възрожденският идеал. Такава нова велика сила 
на Балканите – простряла се от Видин до Одрин и 
от Тулча до Охрид – не желае нито една от голе-
мите държави, в това число и Русия. Изтъквайки 
това обективно следствие от българската полити-
ческа активност през 1875–1876 г., не омаловажа-
вам ни най-малко героизма и саможертвата на хи-
лядите българи, участвали във въстанията и пла-
тили с живота си за възстановяването на българ-
ската държава. Посочването му е продиктувано от 
обстоятелството, че тази малка, но немаловажна 
част от цялата истина за финала на Българското 
възраждане обикновено се премълчава, не се ана-
лизира критично, а тя има съществено отражение 
върху развитието на редица процеси в българско-
то общество. 
 Друг неизбежен резултат от провокирана-
та с Априлското въстание европейска намеса е, 
че след освобождаването на част от българските 
земи и възстановяването на българската държава 
през 1878–1879 г. тя започва самостоятелното си 
развитие с висока степен на зависимост от проти-
воречивите интереси на великите сили и при об-
щопризнатата политическа доминация на Русия в 
Българското княжество – следствие от първосте-
пенната ѝ роля за нашето освобождение. Обек-
тивният исторически подход при тълкуването на 
фактите изисква да се признае, че не някой друг, а 

българският политически елит (макар и не цели-
ят) направи Русия вътрешнополитически фактор, 
като я застави да се заеме с освобождението на 
страната, което не можеше да не доведе до руска 
окупация на България (такава дори се предвижда-
ше в програмата на Българското централно бла-
готворително общество от 19.11.1876 г. [5]). Съ-
щият този елит, след като не успя сам да се спра-
ви с управлението на Княжеството и правилно да 
съветва младия си и неопитен монарх Александър 
I (главно поради партизански противоборства и 
поради липсата на осъзнат и неотклонно следван 
приоритет на държавните и националните инте-
реси над партийните и личните), допусна пряката 
намеса на официален Петербург в ръководството 
на държавата чрез руски министри, генерали и 
недобросъвестни дипломатически агенти, с което 
сам създаде предпоставките за острата полити-
ческа криза от средата на 80-те години на ХІХ в. 
Изтъкването на тези далечни последици от бъл-
гарската радикално-политическа активност през 
1875–1876 г. позволява по-обективно и най-вече 
по-цялостно да се представят и обяснят някои не-
благоприятни, но закономерни следствия от Ап-
рилското въстание, свързани с предизвиканата от 
него намеса на великите сили и особено на Русия 
в политическото развитие на България [6].

Години и дори десетилетия наред се при-
ема, че ние, българите, сме „освободени“, сиреч 
българската държава е възстановена в резултат 
на война между две империи и компромис между 
великите сили. Само че основен повод за отлага-
ната и дори нежелана от страна на дипломацията 
на Русия нейна военна намеса е най-вече българ-
ският април 1876 г. Със своето саможертвено на-
дигане през пролетта на 1876 г. срещу един силен, 
очаквано превъзхождащ ги противник, чиято жес-
токост беше известна и очаквана, българите пока-
заха на света, че заслужават своята политическа 
самостоятелност. За това величие, смелост и дър-
зост трябва да си спомняме в дните, когато поме-
наваме героите на Априлското въстание. Само ако 
си представим реалната ситуация и действител-
ното съотношение на силите при избухването на 
въстанието – многобройна и наскоро превъоръже-
на османска редовна армия и значителни резерви 
от нередовни османски части срещу многократно 
по-малоброен противник – българските въстани-
ци, само една трета от които имат някакво, пре-
димно старо огнестрелно оръжие – ще можем да 
осъзнаем величието и саможертвата на априлци.
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Решението, взето на Оборище – „Свобо-
да или смърт на цялото население“, не е просто 
оригинален лозунг на шепа ентусиасти. Още в на-
чалото си Българското освобождение е платено с 
кръвта на жертвите от въстанието. А като се има 
предвид и активното и много полезно за военния 
успех на Русия участие на българския народ във 
войната през 1877–1878 г., то днес без преувели-
чение можем да твърдим, че българите през 1876 
– 1878 г. са съосвободители на отечеството си.
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Abstract
 This report offers analysis on the development of Bulgarian national liberation movement in the 19th 
century and the place and importance of the April Uprising 1876 in it. Are grounded conclusions about the 
enduring historical changes in the historical development of Bulgarians, Balkans and Europe as a result of the 
uprising and provoked him Russo-Turkish War of 1877-1878. 

ОРЪЖИЯТА НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 Г. *

Иван Нурков,
Великотърновски

 клон на СУБ

* Статията е съкратен експозиционен вариант на съдоклада от традиционните Майски четения „Дни на науката“ – 
27 май 2016 г. във Велико Търново.

В това героично време една от най-важни-
те области на хайдушка, четническа, въстани-
ческа деятелност е снабдяването с огнестрелно 
и хладно оръжие. Особено силна работа в тази 
област наблюдаваме по време на подготовката 
на Априлското въстание и по време на бойните 
действия срещу противника. 

Под ръководството на апостолите в чети-
рите революционни окръга било обърнато внима-
ние на няколко оръжейни въпроса. Старите пуш-

ки и пищови, саби и револвери били приведени в 
изправност – това първо. Второ, били преправени 
стари кремъчни системи на капсулни. Трето, заку-
пен бил барут и олово, с които били направени го-
тови фишеци. Четвърто, през няколко пристани-
ща на Дунава, от Румъния, били доставени може 
би повече от 1000 револвера и няколко десетки 
модерни иглени пушки. Подобни доставки, но в 
много по-малко количество, били направени и от 
Цариград. Пето, закупувано е оръжие от панаи-
рите. Шесто, създадена била въстаническа арти-



НАУЧНИ КОНФРЕНЦИИ В СУБ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

НАУКА – кн. 5/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

37

лерия.
 По време на апостолските си обиколки из 
Четвърти революционен окръг Захари Стоянов 
обхожда и барутханите. В „Записки по българските 
въстания“ той описва една такава работилница за 
барут край село Сотир, Пловдивско: 

„В това село от горна страна, в река-
та, имаше фабрика за барут, която аз желаех да 
видя... Помещението дето се работеше барута, 
злоупотребяваше думата фабрика, защото всъщ-
ност то не беше нищо друго, освен една колиба с 
каменни стени, гдето се чукаше гюверджилето, и 
още едно подобно здание малко по-настрана, где-
то работеха и пресяваха барута. Гюверджилето и 
другите разни смесове бяха насипани в дървени 
чутури (стъпи, хавани), закрепени в земята, в кои-
то удряха дървени токмаци, как то в тепавиците за 
аби, движими посредством едно колело, карано 
от водата. Останалото приготовление на барута 
се вършеше на ръ це. Наоколо имаше до десетина 
тезгяха, големи колкото обикно вена врата, върху 
която беше насипан барута да съхне на слънце. 
По-настрана имаше няколко чувала с направен 
вече барут...“ [9, 185].

През целия ХIХ в., и най-вече в годините 
на Българската национална революция [2, 8–10], 
народът на България води епична борба за нацио-
нално освобождение. От Първата българска легия 
(1862 г.) до предварителния мир в Сан Стефано 
(1878 г.) следват значими исторически събития 
като четите на Панайот Хитов, Филип Тотю, Ха-
джи Димитър и Стефан Караджа, създаването на 
революционната организация на Васил Левски, 
дейността на БРЦК, Втората българска легия, 
Старозагорското въстание, Ботевата чета и върхът 
на българската национална изява – Априлското 
въстание – 1876 г.

Народът на България въстава срещу мощ-
ната Отоманска империя, чиято армия е въоръ-
жена с модерно оръжие. На Балканите империята 
поддържа около 170-хилядна войска. Особено 
активни бойни действия се водят в Черна гора, 
където 40-хиляден корпус на Сюлейман паша 
(същият от 1877 г. в България) последователно 
избива населението и противопоставящите му се 
18 хиляди зле въоръжени черногорци и 7 хиляди 
херцеговци. Помага му още един корпус от 20 хи-
ляди души на Али Саиб паша.
 Отоманската империя полага 
изключителни усилия, за да въоръжи редовната 
армия преимуществено с пушки „Мартини-

Хенри“ образец 1870/71 г. (американски 
„Пибоди-Мартини“). Запасните части притежават 
„Шнайдер“, образец 1865 г. (оригинални и 
преправки), а заедно с т. нар. „опълчение“ 
(мустафхъз) и американските „Спрингфийлд“ 
(преправка от капсулни системи). Полицията 
е въоръжена най-вече с магазинни пушки и 
карабини „Винчестер“, образец 1866 г., каквито са 
раздадени и на някои от черкезите. Башибозукът 
има преобладаващо капсулни пушки [5, 62].
 По време на приготовленията за въстание-
то настанало златно време за турците – произво-
дители и контрабандисти на барут. Поради голя-
мото търсене от страна на българите цената му 
нараснала доста. Качеството сериозно се влоши-
ло като резултат от лакомията на производители-
те да спечелят повече пари. В хода на въстанието 
лошокачественият барут повлиял твърде небла-
гоприятно на въстаниците. Нерядко куршумите 
били изплювани на десет-двадесет метра. Захари 
Стоянов отбелязва този факт още при описание 
на сотирската барутхана: „От тая същата фабрика 
нея пролет се купи много барут от селата, които 
се готвеха за въстание. От най-напред търговията 
беше добросъвестна, но отпосле, когато турците 
помирисаха нещо, захванаха да злоупотребяват 
със стоката си“.

Вече по време на въстанието немалко оръ-
жия били направени негодни от този барут. След 
овлажняване и изсъхване той загубвал изцяло 
способността си да се възпламени в барутната ка-
мера. Описват се случаи, когато кремъклийките са 
били захвърляни след като ги е навалявало дъжд.

Запасяването с барут е било необходимо за 
направата при домашни условия, скрито от власт-
та, на необходимите за пушките фишеци. Олово-
то за куршумите било доставено от панаирите, 
но пострадали и рибарските серкмета, и други 
предмети от олово. В различните революционни 
окръзи и селища задължителния брой на готовите 
фишеци за една пушка бил различен, но не по-ма-
лък от 100. Много се отличили в направата на фи-
шеци троянци. Те разполагали с доста верни на 
делото хора, но освен това доволно се снабдявали, 
а и отделяли и за другите селища, барут, произ-
веждан от контрабандистите в троянските села 
навръх Балкана – Борима, Коман и др. Историкът 
на троянското съзаклятие, Минко Ив. Марковски, 
описва направата на фишеци: 

„Фишеците се работеха по следния на-
чин: една обла гладка клечка, надебелена колкото 
да може свободно да се завре в цевта на пушка-
та, единият й край малко вдълбан като копанка, 
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колкото да може да се закрепи валчестия куршум, 
тая клечица се обвива с една книжка, която има 
форма на правоъгълен триъгълник, тя се оставя 
по-длъжка от куршума, който се поставя в длъб-
натината на клечицата и след като й се свият кра-
ищата около куршума, намокря се, обвива се с 
една яка кърпа и тогава с едно дървено чукче се 
очуква около куршума, за да се слепят краищата 
на книгата, и тогава се махва кърпата и се изтегля 
книжката с куршума из клечката, и цевообразна-
та книжка се напълня с определено количество 
барут и останалата празна част от цевообразната 
книжка се свива във вид на опашчица и се прегъва 
и така се поставя в паласката.“ [3, 256].

Така за въстаническите позиции априлци 
тръгнали с пълни чанти и паласки с фишеци.

Подготовката на въстанието е повод за 
проява и на българските оръжейни майстори. Тях-
ната главна задача била да приведат в изправност 
механизмите на кремъклийките, да преправят 
архаичния кремъчен на капсулен механизъм. На 
някои места, подобно на сътрудничеството меж-
ду изобретателя отец Матей Преображенски и 
майстора Иванчо Тюфекчийчето, били направени 
успешни опити за изработване на нови, по-съвър-
шени, дори иглени системи [6, 141–145]. Такива 
оръжейни майстори били Кольо Главоков от Га-
брово, Георги Тюфекчийчето от Горна Оряхови-
ца, Петър Гюдюлев от с. Нова махала, Габровско, 
Атанас Мутафчиев от Севлиево, Христо Добрев, 
Матю Радил и Пенко Врабец от Ново село, Тро-
янско, Никола Бинбашиев в Панагюрище, заедно 
със Стоил Финджеков, майстор Боборока в Па-
зарджик, Стоян Тепавичаров от с. Мухово, Пазар-
джишко и други [1; 8; 10].

Последният от посочените майстори, Стоян 
Тепавичаров или Мухов, е ръководител на арсенала 
на въстаниците на връх Еледжик. Захари Стоянов 
ни съобщава, че той правел иглени пушки и пищо-
ви от системата „Лефоше“. Сам видял един такъв 
пищов с надпис на цевта: „уста Стоян Муховченин 
на 1875 г. № 1“. Пищовът биел добре на 400 крачки 
и превъзхождал „калпавите европейски револвери“ 
[9, 332].

Така оръжието на въстаниците, освен 
кремъковите и капсулните пушки, съдържало и 
в по-голям брой иглени системи. Това били най-
вече „Винчестер“, „Шнайдер“, „Шаспо“, ловни 
„Лефоше“, „Ветерли“, „Кринка“, „Комблен“ и 
т. н. От всички революционни окръзи, ако се 
пресметнат иглените системи, ще наброят около 

400. Доставените револвери, поради липса на 
средства, били повечето от системата „Лефоше“ 
и малко „Гасер“. Има данни и за други револвери.

По време на подготовката на въстанието 
почти във всички революционни селища били 
провеждани стрелби с оръжията. Историкът Ди-
митър Т. Страшимиров описва подготовката в Па-
нагюрище [10, т. II, 145]:

„Пушките с които се упражнявали засега 
записаните (около 600 души способни да носят 
оръжие) били разни видове шишанета, карабини, 
филинти, все кремъкови, няколко евзалии и ло-
вджийски чифтета, три лефошета и една мартин-
ка. Имало около двеста прости револвера и разни 
кремъкови пищови. Хилядникът (Бобеков – б. Ив. 
Н.), както казахме, имал „Винчестер“.

Д. Т. Страшимиров описва и паметната 
първа пушка на Априлското въстание в Коприв-
щица [10, т. III, 30]:

„Георги Тиханек, един измежду седемте, 
дига пушката, замерва и тегли, страшен гръм 
екнал сред мъртво тихото село.

Карахасан, доде още да се окопити от 
първото учудване, че среща въоръжени хора... 
пада и издъхва на място“.

Както знаем, Георги Тиханек е началник 
на тайната полиция на комитета в Копривщица 
и един от ръководителите на въстанието. Явно 
неговото оръжие не ще да е било случайно, като 
имаме предвид сравнително доброто въоръжение 
на копривщенските въстаници. Това се обяснява с 
по-заможните членове на комитета и сериозната 
подготовка. И тук, както другаде, най-много били 
кремъковите пушки, но повечко били от другаде 
„винчестерите, иглянките и шаспотата“. С тях 
въстаниците респектирали нападащия башибо-
зук и го държали на разстояние, откъдето вражи-
те пушки не ги достигали. Може би тази паметна 
първа пушка на Априлското въстание е някоя от 
тия иглянки.

В Панагюрище първият изстрел за 
прогласяване на въстанието бил даден от Панайот 
Волов. Непредвидена засечка не позволила да 
стори същото Захари Стоянов, който пише в 
„Записките“ [9, 281]:

„Любопитно бе и това, че първата пушка, 
ловджийско чифте, с което аз излязох най-напред 
да гръмна сред двора – не хвана и с двата масура 
(цеви – б. Ив. Н.). После мене излезе Волов с пуш-
ка „Шаспо“, която изпразни два пъти един подир 
други...“.
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1 Национален военноисторически музей – София, отдел „Фондове“, инв. № 62 (1986 г.). Няма никакви доказателства 
тази пушка „Комблен“ да е била на П. Волов или у друг апостол. Поради съседните си серийни производствени номера 
със запазената пушка от същия образец, предназначена за Ангел Кънчев, може да се предположи, че това е дълго 
търсената пушка на Васил Левски, съхранявана у Марин поп Луканов. Двете оръжия са доставени от Белгия от Данаил 
Хр. Попов нарочно за Левски и А. Кънчев
2 Национален военноисторически музей – София, отдел „Фондове“, шишанета инв. № 174, 187, 216/1, 611–613, 640–
644, 679, 680, 682, 691, 692 и др.
Регионален исторически музей – Сливен, инв. № 1В (ВО-1, 5В), ВО-5, 6В/ВО-6, без № с дължина 120 см.

 Днес, толкова години след въстанието, 
първата пушка в Панагюрище, точно определе-
на от Захари Стоянов и Д. Т. Страшимиров като 
„Шаспо“, продължава да ни вълнува. В шумен-
ския музей „П. Волов“ е изложена пушка с над-
пис „Шаспо“, но още от пръв поглед се познава, 
че тя е произведена най-малко тридесет години 
след въстанието, освен това си проличава, че при-
кладът не съответства на цевта. Явно това оръжие 
доста по-късно е набедено за панайотволово. В 
Националния военноисторически музей се пази 
пушка „Комблен“, принадлежала на П. Волов1.
 За оръжието на Георги Бенковски главни 
грижи положили от Панагюрския революционен 
комитет. Захари Стоянов пише [9, 338]: „Оръжие-
то му се състоеше от два револвера с бели кокале-
ни дръжки, окачени на скъпи ремъци и гайтани от 
двете му страни, със сребърна сабя и с пушка от 
системата „Винчестер“.

За въстанието били направени и топове. 
Техният брой е твърде внушителен – 48 черешо-
ви, букови и т. н. [11, 7]. Артилерия притежавали 
въстаниците в Копривщица, Панагюрище, Пе-
трич, Белово, Церово, Батак, Стрелча, Брацигово, 
Клисура, Ново село, Перущица. Брациговската 
артилерия, като най-многобройна, брои 18 топа – 
малки и големи. Така било писано, че в нашите 
музеи до днес не се е запазил този велик пред-
вестник на днешната артилерия, затова пък във 
Военния музей в Цариград е съхранено все още 
едно черешово топче и няколко въстанически зна-
мена.

Не така лесно априлци са стигнали до из-
вестното слово на Боримечката на Зли дол. Първо 
е трябвало да се прежали черешата, после тръ-
бите на казаните за ракия или гюлово масло, за 
да има топа гърло, да не се пръсне от изстрела. 
Никола Бинбашиев от Панагюрище стига в реше-
нията си по-далеч. Той работил известно време 
в Цариград, навъртал се около Топхането и зна-
ел доста за артилерията. Изненадва ни с идеята 
си да изработи пиринчен топ. Досущ като тия на 
султанската войска. Опитът му е на път да успее, 
когато избухва въстанието и е трябвало вече да се 

стреля, а не да се организира тепърва отливането 
на топа. Само човек като Бинбашиев, погледнал 
по-далече от върховете на Средна гора, е могъл да 
оцени какво значат оръдията на отоманската ар-
мия и какво не може черешовото топче.

Съдбата на въстаническата артилерия е 
различна. Едни от топовете се разцепват още при 
изстрела на позициите, други са пленени, някои 
остават скрити и след Освобождението. Използ-
ването на черешовата артилерия имало много по-
вече морален ефект – за самочувствие на въста-
ниците и за да напомня на башибозуците за „мос-
ковци и казаци“.

Известно ни, е че по височините на Дря-
новския манастир Фазлъ паша докарва 3 крупов-
ски оръдия. Едното от тях, чиито снаряди били го-
леми колкото средна динка, разсипва манастира. 
Въпреки това, никой от въстаниците не се преда-
ва. С оръжие в десниците, с любов към България, 
обречени, българските априлци показват на Евро-
па и света, че са достойни за свободата.

Оръжия на въстаниците от aприл – 1876 г.
Огнестрелни оръжия

1. Пушки и карабини с кремъчен механизъм 
(преднопълнещи се): кремъклийки, 
филинти (филинтри), арнаутски, гегалийки, 
кърджалийки, сливенски бойлии и шишанета, 
други шишанета2 , кавали (общо название на 
гладкоцевните пушки).

2. Пушки и карабини с капсулен механизъм 
(преднопълнещи се): белгийски и френски 
капсулни нарезни пушки, например образец 
1853 г.; преправени от местни кремъчни 
гладкоцевни оръжия, ловни текове (едноцевки) 
и ловни двуцевки.

3. Ловни двуцевки „Лефоше“, предимно 
белгийски, заднопълнещи се с унитарен 
патрон с шишче.

4. Пушки и карабини с патронен механизъм 
(заднопълнещи се): „Винчестер“ – образец 
1866 г., „Ветерли“ – образец 1868 г., „Мартини-
Хенри“ – образец 1870/71 г. („Пибоди-
Мартини“), „Шнайдер“ – образец 1865 г., 
„Пибоди“ – образец 1864/68 г., „Шаспо“ – 
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образец 1866 г. и др.
5. Револвери: „Лефоше“ – например образец 

1852 г., образец 1863 г. и др., главно белгийско 
производство, „Гасер“ – образец 1870 и 
образец 1874 г., австро-унгарски.

Хладни оръжия
1. Мусински саби1, габровски касатури, 

шипченски ножове и др.
Всяко едно от тези оръжия има своята 

история на създаване от изобретатели, конструк-
тори и производители, както и приемане на въо-
ръжение или използване от хората и държавите. 
Тук ще се спрем само на оръжието, дало начало 
на въстанието в Панагюрище – френската пушка 
„Шаспо“ – образец 1866 г. [13, 108]. Тя е пред-
ставител на оръжейните системи с цилиндричен 

плъзгащ се затвор и с патрон с вътрешно иглено 
възпламеняване. От 1866 г. е на въоръжение във 
френската армия и постепенно е заменена по-къс-
но от пушката „Гра“ – образец 1866–1874 г. От ис-
торията на Освободителната война 1877–1878 г. 
ни е известно, че шаспото е на въоръжение в Бъл-
гарското опълчение до м. септември 1877 г. [4, т. 
II, 14; 5, 86–90].
 Патронът за тази оръжейна система е от 
пресован картон. Капсулът е разположен на дъно-
то на гилзата във възпламенителния заряд. Кур-
шумът е разширяващ се, тип „Миние“. Иглата на 
затвора е сравнително дълга и при удар пробива 
капсула, с което възпламенява заряда. Носачът 
на иглата в предната част на затвора е снабден с 
уплътнител от естествен каучук, който служи за 
3 Мусински саби са запазени в Регионален исторически музей – В. Търново, инв. № 622, 623 (1979) и в читалището в с. 
Мусина – 4 бр. Същите бяха обект на посегателство, поради което авторът ги видя за втори път през 2001 г. в Районно 
полицейско управление – Павликени.
4 Пехотна пушка „Шаспо“– образец 1866 г., № R 4635, на цевта вдясно „Т 1867“, което е годината на производство. 
Частна оръжейна сбирка.

по-добро затваряне на патронника (формата му 
е по-особена). Патроните се носят в кожени па-
ласки [12, 24, IV]. 

Недостатък на тази система е книжната 
гилза, която се поврежда от влагата със съответ-
ните неблагоприятни последствия за барута вътре 
[4, т. II, 14]. Дългата и тънка игла често се чупи, 
поради което в запас се поддържат резервни [4, 
т. I, 390]. Каучуковият уплътнител лесно прогаря 
при честа стрелба и част от барутните газове се 
насочват назад към лицето на стрелящия, войни-
ка.

Към пушката има сравнително дълъг извит 
нож – ятаган (определен така според формата си), 
с месингова дръжка и метална ножница. Носи се 
на колана с кожен носач.

За Българското опълчение са доставени 
20 000 оръжия „Шаспо“ с повече от 4 000 000 па-
трона и съответните принадлежности. След Ос-
вобождението шаспотата са оставени в резерв. 
Преди Сръбско-българската война техният брой е 
8000. Впоследствие част от тях е унищожена, дру-
ги са разпродадени на частни и държавни оръжей-
ни работилници за преправка в ловни едноцевки 
[5, 90].
 Данните за пушката4 са следните: 
дължина без нож – ятагана – 131,4 см, тегло 3,740 
кг, дължина на цевта 832 мм, начална скорост 
на куршума 396 м/с, нарези в цевта 4 надясно. 
Калибърът е 11 мм, а далекобойността по мерника 
е 1700 крачки [5, 107].

Изобретателят, а по-късно и един от произ-
водителите на тази оръжейна система, е францу-
зинът Антоан Алфонс Шаспо (1833–1905 г.) [14, 
208]. В началото на кариерата си е цехов майстор 
в Централното артилерийско депо в Париж. След 
това е оръжеен контрольор в оръжейната фабрика 
на Сент Етиен. В 1858 г. конструира първата си 
заднопълнеща пушка. По патента си за „Шаспо“ 
– образец 1866 г. води съдебни дела с друг оръже-
ен конструктор Жул Мансо (известен с ловните си 
пушки). Взема на концесия оръжейната фабрика 
„Каен-Лион и Сие“ в Париж с цел производство 
на патронните му оръжия с вътрешно иглено въз-
пламеняване. До 1890 г. живее и работи в Париж. 
Негови оръжейни конструкции са произвеждани 
и от други фирми – „Исак Холис и синове“ (гр. 

Фотос 1. Пехотна пушка „Шаспо“, 1866 г.
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Бирмингам, Англия), „Вебли и син“ и „Пот и 
Хънт“ (гр. Лондон).

Историята на оръжейната система „Шас-
по“, с която Панайот Волов дава началото на Ап-
рилското въстание в Панагюрище, може да завър-
шим с някои нейни положителни качества, защото 
тя често и най-вече е критикувана от военните ис-
торици, но не толкова от историците на оръжието. 
Известно е, че отоманските войници свободно се 
разхождат по ескарпите на траншеите, срещу кои-
то стоят руски войници с пушка „Кринка“ – об-
разец 1869 г. Никой от тях обаче не си позволява 
същото срещу опълченските позиции – все пак 
мерника на шаспото осигурява премерена стрелба 
до 1700 крачки, и то с висока начална скорост на 
куршума – 396 м/с. За сравнение „Бердана 2“ има 
427 м/с, „Мартини-Хенри“ – 411 м/с, а кринката 
е с 305 м/с. Системата „Шаспо“ има и най-про-
гресивния за времето си цилиндричен плъзгащ се 
затвор, чийто принцип се използва и до днес.

Априлското въстание 1876 г., саможертва-
та на българските революционери, на обикнове-
ните хора и техните семейства, зверствата и масо-
вите избивания на народа ни в селата и градовете 
на България политически и духовно принудиха 
Великите сили, и най-вече Британската и Руска-
та империя, да предприемат спешни и решител-
ни действия за възстановяването на българската 
държава. Последва дипломатическата офанзива 
на Цариградската конференция същата година, 
чиято концепция за Балканите, след отказа на 
Отоманската империя за сътрудничество, бива 
наложена в общи линии от резултатите на Осво-
бодителната война 1877–1878 г. Идва и така дълго 
изстраданото освобождение на България.
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THE WEAPONS OF APRIL REVOLT 1876
Ivan Nurkov

Abstract
 The climax of Bulgarian national revolution (1862–1878) is April revolt (1876). Then the people 
rebelled with weapons in their hands against the mighty Ottoman Empire. Its army is armed with the most 
modern weapons – „Martini-Henry”, „Snider (Schneider)”, „Springfield”, „Colt”, „Smith and Wesson”. The 
rebels are armed with firearms flint and perclusion-capsular mechanism, but some have „Henry-Winchester”, 
„Chassepot”, „Lefaucheux”, „Gasser”. The aim is to generalize the notion of weapons used and supply them 
and to discuss in more detail Chassepot, which is especially great historical significance.

Keywords: History of weapons, April revolt (1876), firearm and other weapon of the rebels.
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* The SN 10: Meet the scientists making the next big discoveries
  www.sciencenews.org/article/sn-10-scientists-to-watch-2016?mode=magazine&context=1599

ПРОФ. Д-Р ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВ СРЕД 10-ТЕ НАЙ-
ПЕРСПЕКТИВНИ МЛАДИ УЧЕНИ В СВЕТА

Официално на 1 октомври 2016 г. българи-
нът проф. д-р Теньо Попминчев бе посочен в кла-
сацията на авторитетното списание Science News* 
като един от десетте изгряващи учени в света на 
възраст под 40 години с потенциал да направят 
големи открития в близко бъдеще. Номинацията 
е направена от Нобелови лауреати и новоизбрани 
членове на Академията на науките в САЩ. Кла-
сацията на 10-те най-изявени учени в света, които 
са в началото на своята кариера и са устремени 
към големите открития, списанието прави за вто-
ра година.

В проучване, проведено наскоро в Съеди-
нените щати, повече от 75% от възрастното насе-
ление не може да назове име на жив учен. От тези, 
които могат, 40% споменават Стивън Хокинг, 
следван от водещия на телевизионната поредица 
„Космос: Пътешествие в пространството“ –  све-
товноизвестния астрофизик и научен коментатор 
Нийл де Грас Тайсън. В отговор на това изслед-
ване Science News  търси новите изявени млади 
учени и насочва вниманието на обществеността 
към тези изследователи, които тепърва ще станат 
звезди в науката. 

Топ 10 на сп. Science News поставя под блясъка на прожекторите 10-те изгряващи звезди в науката, 
които ще трансформират тяхната сфера на изследвания в идните десетилетия

Сред 10-те най-обещаващи учени е наши-
ят сънародник Теньо Попминчев (Фотос 1). Дру-
гите перспективни млади учени са: Анийл Аграу-
ал (Aneil Agrawal) – еволюционен генетик; Анна 
Фребел (Anna Frebel) – астроном; Джереми Фрий-
ман (Jeremy Freeman) – невролог и компютърен 
програмист; Джесика Кантлон (Jessica Cantlon) 
– когнитивен невролог; Киан Чен (Qian Chen) 
– изследовател в областта на наноматериалите; 
Лорънс Дейвид (Lawrence David) – биолог; Ме-
лиса Оманд (Melissa Omand) – океанограф; Фил 
Баран (Phil Baran) – химик; Шайън Овейс Гейран 
(Shayan Oveis Gharan) – компютърен специалист 
–теоретик.

Тези забележителни млади изследовате-
ли имат различни характери и таланти, но това, 
което ги обединява, е, че са упорити и творчески 
настроени, с практичен ум, но и мечтатели. Някои 
търсят простота в природата, други сложността. 
Обединява ги и едно качество, присъщо на голе-
мите учени – страстта, с която се отдават на ра-
ботата, на която са се посветили.  Като българи 
трябва да сме щастливи и горди, че сред тях е и 
лазерният физик Теньо Попминчев – професор в 
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Калифорнийския университет в Сан Диего.
Теньо Попминчев е един от възпитаниците 

в олимпийската школа по физика на Теодосий Те-
одосиев и състезател в международните олимпи-

ади по физика, където е отличен с медал в ранна 
възраст. По време на своята докторантура създава 
първия практичен настолен рентгенов лазер с ко-
херентно лъчение и атосекундна продължителост 
на импулса. Така с този лазер поставя два рекор-
да: най-късия импулс, създаден някога от човек, 
който в същото време има и най-къса дължина на 
вълната. Една атосекунда (1 милиардна от мили-
ардната от 1 секунда) се отнасят към една секунда 
така, както една секунда се отнася към продъл-
жителността на Вселената (13,8 млрд. години). 
Процесът, който създава това ново лъчение, се 
нарича генериране на хармонични и е светлинен 
аналог на издаването на звук от цигулка, където, 
ако се скъси дължината на струната, се излъчват 
звукови вълни с по-висока честота. При оптичния 
аналог всеки един излъчващ атом е цигулка, елек-
троните са струни, а синхронът се дирижира от 
напомпващ лазер – диригент. Новото лъчение се 
сътворява чрез ексклузивен квантов контрол над 
електроните – струните в атоми и йони – като се 
генерират ренгенови лъчи с идеалните свойства 
по поръчка в зависимост от приложението. При 
това се използва „нова квантова азбука“ и един и 
същи персонален, практичен, портативен апарат.

Едно от приложенията е 5-мерен рентгенов 
микроскоп. Подобен микроскоп ще визуализи-
ра функционирането на синтетични био- и на-
ноструктури и на естествени природни системи, 
с резолюция в пространството от порядъка на го-
лемината на атома, както и би могъл да проследи 
свръхбърза динамика във времеви промежутъци 
от порядъка на най-бързите процеси в нашия ес-

Фотос 1. Проф. д-р Теньо Попминчев

тествен свят. Петото измерение е във спецификата 
да разграничи елементи от Менделеевата таблица. 
Ако бързината на камерата на мобилен телефон би 
могла да „замрази“ във времето свръхзвуков само-
лет, то тези квантови ренгенови лъчи се очаква да 
„замразяват“ във времето дори и най-бързите по-
знати на човека квантови обекти извън ядрото на 
атома – електроните. Патентованият от него на-
столен рентгенов лазер в различни модификации 
е една от основните мотивации в проектопрогра-
мите за разработване на източници на кохерент-
на рентгенова светлина от научни фондации и 
военни департаменти в САЩ и Европа (DARPA, 
MURI, NSSEFF). По думите на проф. Попминчев, 
същият вид революция, която се случи с лазерите 
през 1960 г., се случва сега в рентгеновата наука.
 В 2016 г., в навечерието на славянската 
писменост, държавният глава  Росен Плевнели-
ев удостои проф. д-р Теньо Попминчев с Поче-
тен знак на Президента на Република България 
за значимото му научно откритие и за издигане 
престижа на страната ни в света. Дни по-късно 
за откритията си в областта на лазерната физика 
проф. Попминчев получи и наградата „Питагор“ 
за значим принос на български учен, работещ в 
чужбина1. Паралелно с изграждането на нови ла-
боратории в Калифорнийския университет в Сан 
Диего (Фотос 2), неотдавна младият учен спечели 
средства и от Европейския съюз за иновационни 
лазерни разработки в Техническия университет 

във Виена и в момента набира докторанти и по-
стдокторанти2 в новите си лаборатории в САЩ и 
Австрия.

Уникалният светлинен източник ще може да 

1 Повече подробности за отличията можете да намерите в сп. „Наука”, бр. 3, 2016, с. 56, с. 61.  
2 http://popmintchev.ucsd.edu/team/

Фотос 2. Лабораторията на проф. Теньо Попминчев 
към Центъра за модерни нанотехнологии в 
Калифорнийския университет, Сан Диего, САЩ, 
която е в процес на изграждане
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заснеме движението на електрони в атоми, мо-
лекули и наноструктури с изключителна детайл-
ност. Това ще бъде относително евтин и много-
функционален инструмент като „швейцарско 
ножче“, изработен с идеята да бъде широко 
достъпен за академията и индустрията. Един от 
последните му съвместни проекти с български 

учени е създаване на Център по фотоника и 
нанотехнологии в София. Надяваме се в духа 
на българските дарителски възрожденски тра-
диции да се намерят спонсори, които да ускорят 
неговото изграждане.
                                                                  „Н.“

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ С НАЙ-АВТОРИТЕТНАТА 
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА НАГРАДА В ОБЛАСТТА НА 

ЗЕОЛИТИТЕ

Българските учени проф. Светлана Минто-
ва и проф. Валентин Вълчев, работещи в Лабора-
торията по катализ и спектроскопия в Каен, Фран-
ция, бяха удостоени от Международната зеолитна 
асоциация  с най-високата международна награда  
за значителни приноси в научните изследвания и 
технологиите, свързани със зеолитите и подобни 
на тях материали. 

Наградата е на името на Доналд Брек, един 
от първите учени, положили основата на научни-
те изследвания на синтетични молекулни сита и 
един от основателите на Международната зеолит-
на асоциация. Тя се връчва веднъж на три години 
на учени или научна група с изключителен при-
нос към науката и технологиите, свързани с моле-
кулните сита.

Проф. Минтова и проф. Вълчев получиха 
награда за техните изследвания и постижения в 
дизайна и синтеза на наноразмерни зеолити с 
контролирани химични и физични свойства. Зео-
литните нанокристали с ултрамалки размери мо-
гат да бъдат използвани в области като нефтена-
та индустрия, хетерогенния катализ, разделяне и 
очистване на газови и течни смеси, както и като 
компонент в нови нанотехнологични приложения 
в оптиката, фармацията, медицината и др. 

Наградата бе обявена на XVIII-та 
Международна зеолитна конференция, проведена 
в Рио де Жанейро, Бразилия. На конференцията 
проф. Валентин Вълчев беше избран за президент 

на Международната зеолитна асоциация (Interna-
tional Zeolite Association), което е красноречива 
оценка за важната му роля за консолидизирането 
на световната зеолитна общност и особена чест за 
българската зеолитна общност.

Преди две години проф. Минтова и проф. 
Вълчев получиха и наградата на Федерацията на 
европейските зеолитни асоциации на името на от-
кривателя на зеолитите, шведския минералог ба-
рон Аксел Кронстед. През 1756 г. барон Кронстед 
открива минерали, които при нагряване отделят 
вода, която кипи. Затова той назовава тези мине-
рали зеолити – комбинация от гръцките думи зео 
(zéō), означаващо „кипя“, и литос (λίθος) със зна-
чение „камък“.

Светлана Минтова е завършила Хи-
мико-технологическия институт в София (сега 
Химико-технологичен и металургичен универси-
тет), а Валентин Вълчев е завършил Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. До 2000 г. 
двамата работят в Института по приложна мине-
ралогия и Централната лаборатория по минерало-
гия и кристалография (сега Институт по минера-
логия и кристалография) при Българската акаде-
мия на науките, след което започват работа в чуж-
бина. И двамата колеги поддържат тясно научно 
сътрудничество с учени от различни институти на 
БАН и от Софийския университет.

В изпратеното поздравление от Българската 
зеолитна организация с председател проф. д.х.н. 
Георги Вайсилов наред с пожеланията за нови 
успехи и продължаване на ползотворното сътруд-
ничестно, се отбелязва, че тази награда е повод 
българската зеолитна общност да се гордее с ви-
соките постижения на двамата български учени в 
областта на зеолитната наука и със заслуженото 
признание за техните успехи.  
                                                                  „Н.“
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 Трихинелозата е остро или хронично про-
тичащо хелминтно заболяване на човека и млеко-
питаещи животни [1]. Тя е една от най-опасните 
хелминтози1 –   паразитна зооноза2 с природна и 
антропургична (синантропна) огнищност3. Харак-
теризира се с повишаване на температурата, оток 
на лицето, мускулни болки, висока еозинофилия4 
и добре изразен токсоалергичен синдром.  
 Човекът се заразява при консумация на 
недобре термично обработено месо и месни про-
дукти (от домашни свине или от диви животни), 
опаразитени с нематодни ларви от род Trichinella. 
При несвоевременно диагностициране и етиоло-
гично лечение5 заболяването може да завърши с 
фатален изход. Трихинелозата е важен медико-со-
циален проблем за общественото здравеопазване, 
защото причинява значителни здравни и стопан-
ски загуби за страните по света, където избухва 
[33].

 Разпространена е широко във всички ра-
йони на света, особено там, където се консумира 
свинско месо. Носители и разпространители на 
инвазията са всички домашни и диви месоядни и 
всеядни бозайници. Тя е регистрирана във всички 
континенти с изключение на Антрактида. Засег-
натите от трихинелоза по света са oколо 11 млн. 
души и ежегодно се появяват около 10 000 нови 

случаи [42]. Срещат се спорадични или групо-
ви заболявания и епидемични взривове. Трихи-
нелозата по хората към 2007 г. е регистрирана в 
55 (27,8%) страни от целия свят [48]. За периода 
1986–2009 г. са съобщени 65 818 заболели и 42 
смъртни случая от 41 страни, като средната често-
та на случаите на заболелите варира от 0,01 на сто 
хиляди души (което в специализираната литерату-
ра се отбелязва като 0,01 0/0000) за Чехословашката 
република, Германия и Обединеното Кралство до 
над 21,8 на 100 000 души за Литва, следвана от 
Румъния – 16,1 на 100 000 души; Хърватия –12,3 
на 100 000 души и Сърбия – 7,8 на 100 000) [43]. 
Въпреки това честотата на заболяванията от три-
хинелоза в повечето европейски и северноамери-
кански страни e с тенденция към намаляване. Все 
още съществува рискът от заразяване от домашни 
свине, значителен е за инвазиране от диви жи-
вотни и особено от дива свиня в някои части на 
Европа и мечки в САЩ. Вносът и консумацията 
на конско месо напоследък също е особено много 
важен източник на трихинелозата в някои части 
на Европа, особено Франция и Италия [42].
 В България трихинелозни взривове сред 
хората се регистрират най-често в областите Со-
фия, Пловдив, Смолян, Пазарджик и Бургас. За 
последните 24 години (1990–2013) трихинелозно 

ПОГЛЕД ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА НАУЧНИТЕ 
ДИРЕНИЯ ПРИ ТРИХИНЕЛОЗАТА

Доц. д-р Виолина Боева–Бангьозова, паразитолог, д.м.,
МУ – София,

гл.ас. д-р Красимира Енева, д.м., 
Катедра по инфекциозни болести, паразитогия и 

тропическа медицина 
при МУ – Пловдив

гл.ас. д-р Добрин Попов,
Катедра по физиология при МУ – Пловдив,

Виолин Бангьозов,
 студент във ФОЗ при МУ – София

1 Заболявания, причинени от паразитни червеи (хелминти)
2 Група паразитни заболявания, общи за човека и животните 
3 Огнищата, в които се намира източникът на заразата, биват природни и  домашни.  В домашните огнища – т.нар. 
антропургични (синантропни), най-често източник на трихинелозата са домашните свине и по-рядко коне, а в 
природните огнища – дивите месоядни (вълци, мечки, лисици, язовци, особено често дивите свине (глигани) и  др.  
4 Повишаване на еозинофилните клетки в кръвта.
5 Лечение, насочено към премахване на причината, отключваща заболяването. Колкото по-рано се даде антипаразитното 
лекарство, то има по-голям ефект (умъртвява трихинелите) и ще попречи за преминаването на новородените трихинели 
от тънките черва да мигрират по кръвен и лимфен път в напречно-набраздената мускулатура.
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месо са консумирали 9164 лица при регистрирани 
171 епидемични взрива и 254 спорадични случаи 
на трихинелоза. Заболели са общо 4811 лица, от 
които с клинична изява са 2648 (55,04 %) и без 
симптоматика – 2173 (45,16 %). Заболяемостта 
сред населението варира от 0,27 на 100 000 души 
(1990) през 7,40 на 100 000 души (2006) до 0,82 на 
100 000 души в (2013) с преобладаващ източник 
домашна свиня (45 %); следван от дивите прасе-
та – (41 %) и 14 % са с неустановен източник [4, 
18, 19, 20; 22, 28]. Първият трихинелозен взрив 
след консумация на смес от домашно свинско и 
конско месо е през 2011 г.  в гр. Елин Пелин. През 
периода 1922–2013 г. по причина на трихинелоза 
досега са починали общо 23 лица, като последни-
ят смъртен случай е през 1997 г. [4].

Исторически данни. Капсулирани мус-
кулни трихинели за първи път наблюдавали в 
Лондон Peacock (1828) и просекторът на болница-
та Hylton (1832). Richard Owen (Фотос 1) и 21-го-
дишният студент от І курс по медицина Джей-
мс Пейджет (James Paget) (Фотос 2) са първите, 

които през 1835 г. описват трихинелната ларва 
при хора в мускулен препарат от диафрагмата на 
болен, починал от туберкулоза. Зоологът Р. Оуен 
на 24.02.1835 г. дава наименованието на паразита 
– Trichina spiralis, което по-късно Райлет (Raillet) 
(1895) преименувал на Trichinella spiralis [5, 35, 
36].

През 1835 и 1840 г. трихинели били на-

мерени у хора в Германия. При описаната от Kratz 
епидемия в Хедерслебен (1865) от 337 заболели 
след консумация на колбас от свинско месо по 
време на сватба са умрели 101 души и между 
тях нито едно дете под 14 години [29]. В Саксо-
ния  са наблюдавани два големи трихинелозни 
взрива  (1863 и 1865), като там за периода 1860 
до 1889 г. от трихинелоза са преболедували 3402 
лица [23]. Паразитът е бил съобщен за първи път 
в САЩ през 1846 г., а в 1860 г. Virchov, Leukart и 
Zenker описват пълния жизнен цикъл на трихине-
ла спиралис, макар и не в най-малки подробнос-
ти [по 35, 36]. Немският патолог F. Zenker (1860) 
пръв разшифрова патогенната роля на паразита. 
Това позволило да се изясни връзката между кли-
ничните прояви на паразитозата и биологичния 
цикъл, както и да се разработят профилактични 
мерки [31, 5, 19]. През 1866 г. в Лайпциг излязла 
книгата на Fuchs и Pagenstecher, в която авторите 
обобщили основните сведения за трихинелозата 
и поставили въпроса за профилактиката при хо-
рата. Подобна монография публикува в Хановър 
и Gerlach (1866), преиздадена в 1873 г. [34]. През 
1877 г. в Петербург била издадена на руски език 
книгата на П. Зейфман „Трихины и трихинная 
болезнь“, а по-късно от S. E. Gould „Trichinosis“ 
(1945) и „Trichinosis in man and animals“ (1970). 
През 1952 г. излиза и монографията на В. А. Ка-
люс „Трихинеллез человека“ [1, 2, 11]. Публику-
ваната от В. П. Коряжнов (1938) схема за пътя 
на разпространението на трихинелозата доказва, 
че основен резервоар на трихинелната инвазия в 
природата са дивите месоядни животни. Неговата 
работа дала повод за широки изследвания на три-
хинелозата сред дивите животни и резултатите от 
тях нанесли главен удар върху теорията на Лей-
карт и Ценкер [11]. 

William C. Campbell [31] пише много 
изчерпателна история на паразита, озаглавена 
„Trichinella and Trichinellosis“ (1983). Дълго преди 
откриването му в началото на ХVІІІ в. е съществу-
вало заразяване на хора с трихинели. Трихинело-
за е била силно разпространени в древния Египет, 
където трихинели са намерени в много мумии.

През първата половина на ХХ в. тя е има-
ла най-широко разпространение в САЩ. В 1940 
г. от 131 млн.души заразените с трихинелоза са 
били над 21 млн. (16 %) американци. Опаразите-
ността на свинете достигнала 11 % [35]. При ма-
совото изследване на диафрагмите на труповете в 
САЩ е констатирано, че всеки шести човек е за-

Фотос 1.  Ричард Оуен
(1804–1892 )

Фотос 2.  Джеймс 
Пейджет (1814–1899)
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разен от трихинелоза [15]. Висока опаразитеност 
на хората била регистрирана и в Мексико (над 
10 %) и Аржентина (около 12 %), а най-масивни 
трихинелозни огнища – в Полша (Белостотское 
воеводство) – 13,5 % [1]. След редица големи три-
хинелозни взривове в Прусия (1875) се въвежда 
трихинелоскопията на свинското месо със закон 
като задължителен метод за държавен контрол, а 
в края на ХІХ в. и в цяла Европа са изследвани 
всички кланични свински меса [11]. В Америка не 
е въведена трихинелоскопията – прилага се само 
дълбоко замразяване на месото. През 2008–2012 г. 
за САЩ са съобщени общо 90 случая на трихине-
лоза в 24 щата и окръг Колумбия, като средного-
дишната й честота е 0,1 случая на 1 млн. жители 
или по 15 случая годишно [50].

Отчитайки актуалността и голямото раз-
пространение на тази паразитоза, Международ-
ният конгрес на паразитолозите в Будапеща (1958) 
избира Международна комисия по трихинелозата. 
Първата международна конференция по трихине-
лозата се състояла през 1960 г. във Варшава по 
инициатива на полските паразитолози. От тогава 
периодично се провеждат такива международни 
конференции, като ХVІІ-та в Чанчун, Китай (1-
6.08. 2011 г.), и последната – ХІV, в Берлин – 14-
18.09.2015 г.). Значителен принос за дейността на 
международната комисия и за развитието на науч-
ните изследвания по проблемите на трихинелоза-
та имат световноизвестните учени като S. Gould, 
S. Nelson, W. Campbell (от САЩ), Z. Kozar (от 
Полша), Н. Озерецковская, В. Бритов, С. Боев, Б. 
Гаркави, Ю. Березанцев, А. Бессонов, Е.Лейкина 
(от Русия); Gh. Lupascu (от Румъния) и мн. др. [1, 
2, 3, 5, 11, 13, 18, 19]. Особено важна е заслугата 
на В. Бритов, ветеринарен лекар от Владивосток, 
който разработва и прилага за първи път метода 
на кръстосването на трихинелите. Благодарение 
на този метод той установява, че трихинелозата 
не се предизвиква само от един вид (T. spiralis), 
както е било считано до 1972 г., а от още три вида: 
T. nelsoni, T. native, T. pseudospiralis (първите два 
са описани от Бритов). Това негово откритие вна-
ся сериозни корекции в науката за трихинелоза-
та, описано подробно в издадената от него моно-
графия „Возбудители трихинеллеза“ (1982) [11]. 
По-късно от експерименталните си наблюдения 
В. Бритов установява, че сред животните, на които 
в червата има трихинели, не се развива рак. Този 
факт го мотивирал да задълбочи проучванията си 
и да изобрети трихинелна ваксина срещу рака, ви-

дно от неговата втора монография за трихинелите 
и тяхното използване в медицината (2006) [10]. Б. 
Гаркави (1972) за първи път изолирва и описва T. 
pseudospiralis от миеща се мечка (Procyon lotor) в 
Северен Кавказ [17]. Според него за род Trichinel-
la са валидни 2 основни групи: T. spiralis (инкап-
сулиращи) и T. pseudospiralis (неинкапсулирани) 
[16].

През последните десетилетия чрез моле-
кулярни и биохимични методи са получени нови 
данни, които хвърлят нова светлина върху позна-
нията ни за трихинелозата. Досега са идентифи-
цирани в света 12 трихинелни генотипа, осем от 
които са определени като видове, имащи различно 
епидемиологично и географско разпространение 
[4, 39, 44, 49]. Новият трихинелен вид T12 e от-
крит в Южна Америка [47]. Във връзка с патоге-
незата, сега променената мускулна клетка се раз-
глежда от Dupouy-Camet et al. (2002) като „клетка 
кърмачка“ (nurse – cell) [18, 19, 52]. Изолирани са 
два нови протеина: първият – секретиран от мус-
кулните ларви, въздействащ на ефекторните клет-
ки [37], и вторият – антитуморен, от T. spiralis, 
индуциращ апоптоза (клетъчна смърт) в човешки 
хепатомни Н, 7402 клетки [51]. 

Върху най-честите клинични симптоми 
на проява на заболяването, терапията, формите 
и тежестта на протичане на заболяването задъл-
бочени проучвания правят Озерецковская, Н. Н; 
Клейн, Ю. С; Kassur. B, Januszkiewicz. J., et. al.; 
Pawlowski, Z.; Kociecka. W.; Dupouy - Camet et al.; 
Bruschi. F., et al.; Capo & Despommier; Gottstein, 
B., et al. и др. [5, 7, 18, 19]. Първата научна пуб-
ликация за конгенитална човешка трихинелоза е 
през 2001 г. в Словашката република и принадле-
жи на Dubinsky, P. et al. [32]. 

У нас в България първото научно-попу-
лярно съобщение за трихинелозата след турско-
то ни робство е на К. Мирский в 1882 г. За първи 
път заболяването е открито от д-р Ф. Хелковски 
(1884) при свинете в гр. Велико Търново. От 1910 
г. е въведен задължителен трихинелоскопски кон-
трол на свинското месо в кланиците. На 9 август 
1910 г. д-р Т. Г. Бесарабов открива чрез трихине-
лоскопия първия случай на трихинелоза у домаш-
на свиня в Софийска градска кланица [5, 7, 15, 18, 
19]. Следват описания на заболяването и епиде-
мии сред хората (по В. Милков (1924) в Перущица 
с 43 случая, от които 3 смъртни; В. Моллов (1934) 
– 8 случая в Панагюрище и Стрелча; П. Николов 
(1943) – 5 случая в Кулско, от които 1 починал; А. 
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Митов и сътр. (1948/49) – 34 случая; в София  е ре-
гистрирана епидемия след консумация на салам, а 
през 1959 г. 25 души след консумация на мечешко 
месо; К. Матов (1948) описва 18 случая, от които 
11 в София, 4 в гр. Ст. Димитров и в Пловдив; Ал. 
Терзийски (1957) описва 10 души в с. Маджаре, 
Софийско, като подчертава, че в Софийски окръг 
до 1957 г. има единични и групови заболявания в 
селата Антон, Бенковски, Костинброд, Годеч и др. 
[8, 15, 18]. В докторската си дисертация Г. Генов 
(1974) прави задълбочен анализ на трихинелоза-
та сред хората в България за 52-годишен период 
(1922–1974), като описва 38 епидемии с общо 726 
заболели лица и 17 смъртни случая. Тогава най-за-
сегнати региони са Пловдивски, София и Софий-
ски окръг [12, 13, 19]. Това налага и териториално 
райониране на трихинелозните огнища в страната 
[7, 15, 19]. Наличие на трихинелни ларви в тру-
пен материал от хора установяват Ю. Вишняков 
(1958) – средно 2,5 %, а през 1985–86 г., Boeva, 
V. et al.(1991) – 0,27 %, което говори за скрита – 
недиагностицирана заболяемост сред хората [30].

Голям принос за световната наука по 
изучаването на трихинелозата прави чл.-кор. К. 
Матов, ветеринарен лекар, паразитолог-хелмин-
толог (Фотос 3). Роден е в Солун и е дългогоди-
шен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, 
а от 1954 г. до 1965 г. –  директор на Централната 
хелминтологична лаборатория при БАН. Той раз-
работва щателно въпросите по възприемчивостта 
на различните видове животни към трихинело-
зата, доказва ролята и значението на чревните 

трихинели в разпространението на инвазията и 
обяснява много въпроси по имунитета.Същият 
създава своя научна школа и последователи сред 
ветеринарните лекари, медицински паразитолози 
и биолози [11, 38]. Негови ученици и последова-
тели са проф. д-р Стамат Командарев, проф. Ю. 
Вишняков, проф. Л. Новоселска, проф. Г. Генов, 
проф. Д. Георгиева и мн.др.

Задълбочени проучвания върху, епиде-

миологията, имунитета и видовото разнообразие 
на трихинелите и трихинелозата у нас правят Av-
lavidov, T., et al. (1962), Ст. Ненов (1968), Г. Ге-
нов (1974), Ст. Командарев (1975), Л. Новоселска 
(1978), Д. Юрукова (1979), Ж. Желев (1982), Л. 
Михов (1987); Лилкова (1989), В. Тодорова (1990), 
Самура, Д. (1991), Св. Петкова (2004), Kurdova, R 
et al (2004, 2008), Petkova, S. et al.(2008, 2009) и 
др. Клинико-епидемиологична характеристика 
на трихинелозата извършват Коева, Н. и съавт. 
(1982); Куцков, Р. и съавт. (1989); В. Боева и съавт. 
(1993, 1995, 2001); Kurdova, R et al. (1999, 2001, 
2008); Д. Вучев (2004, 2014); Vuchev et al;., 2005; 
Чакърова, Б. и съавт., (2004); К. Вутова (2011); 
Rainova, I. (2012); М. Даракчиева (2013) и др. 
[5, 7, 18]. Първото масово сероепидемиологично 
проучване на трихинелозата сред хората в Бъл-
гария се провежда през 1986 г. от Боева и съавт. 
[6]. Изключително поучителни са три от нашите 
най-големи трихинелозни епидемии в гр. Лъки 
през 1981/1982 г., в гр. Самоков – Месокомби-
ната (1985) и в гр. Перник – АД „Стомана“ през 
1993/94 г. – в резултат на грубо нарушаване на ве-
теринарното и здравното законодателство от стра-
на на ветеринарни лекари. Хистологични изслед-
вания на трихинелозния полимиозит извършва 
неврологът Божинов с колектив (1977), а на кли-
нико-морфологичните му особености Божинова–
Чукова (1966) [8, 9].

В края на миналия век и началото на 
ХХІ в. научните изследвания върху трихинело-
зата и проучванията на епидемиите сред хората 
в България се извършват чрез съвременни моле-
кулярно-генетични методи. Блaгодарение на това 
напоследък у нас са изолирани 3 трихинелни вида, 
от които при епидемии сред хора– два (Т. britovi 
и Т. spiralis) от Kurdova.R. et al. (2004, 2008) [41, 
40]; Минева, И. и колект. (2014) [24] и един, първи 
случай на Т. pseudospiralis от диво прасе (Михов, 
Л. и колект., 2006) [25]. Освен това от Petkova, S. 
et al. (2009) е публикуван първият случай на зара-
зен човек (мъж на 74 години) с T. след консума-
ция на месо от язовец, както и смесена инвазия 
с T.britovi и с T. pseudospiralis в една лисица [45, 
46]. Тя доказва за първи път експериментално 
на животни, че липозомният мебендазол (ЛМ) е 
около 5 пъти по-ефективен от липозомния албен-
дазол (ЛА) [27]. Публикувани са и две моногра-
фии, посветени само на трихинелозата: „Имуни-
тет при трихинелозата“ от Ст. Командарев (1975) 
[21] и „Трихинелозен полимиозит“ от С. Божинов 
(1977) [8].

Трихинелозата по животните и нейната 

Фотос 3. 
Чл.-кор. Константин 
Петров Матов   
(3.10.1899 – 18.09.1968)
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епизоотология проучват Бесарабов, Т. (1941); Ма-
тов, К. (1943, 1949/50; 1964; 1968) – станал све-
товноизвестен; Радев, В. (2012), Pavlov, P. (1979); 
Халачева, М. и съавт.,(2000); Georgieva, D., et al., 
(2000), Михов, Л и съавт. (2006), Лалковски, Н. 
(2009), Kirkova. Z., et al. (2011) и др. За важността 
на проблема говорят и защитените над 11 дисер-
тации, от които 3 докторски: на Ст. Командарев 
(1972 ); Г. Генов (1974 ) и Л. Новоселска (1978) 
[21, 13, 26]. 

Анализът върху историята на научните 
дирения при трихинелозата показват значителни 
постижения не само на чуждите автори по света, 
а така също и на нашите такива, с които можем 
само да се гордеем. Въпреки това, тази парази-
тоза продължава ежегодно да се регистрира сред 
хората у нас в резултат на икономическата криза, 
слабия контрол върху частния месодобив и до-
пусканото бракониерство сред ловците при ниска 
здравна култура.  

Трихинелозата сама по себе си предста-
влява не само медицински и ветеринарен, но и 
общо-биологичен проблем. Ето защо тя и за в 
бъдеще ще бъде обект на  интердисциплинарни 
проучвания.
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LOOK AT THE HISTORY OF SCIENTIFIC RESEARCH IN TRICHINOSIS
Violina Boeva-Bangjozova, Krasimira Eneva, Dobrin Popov and Violin Bangjozov

Abstract
Trichinosis is the most dangerous for human helminth infection by foodborne- parasitozoonosis with 

natural and sinatropic fireplaces. A serious public health problem. 
The aim of the article is to throw a short look at the history of scientific studies trichinosis in the world 

and in our country. 
Analysis of the results of scientific research show significant scientific achievements not only of foreign 

authors, but ours which should only be proud. Trichinosis is not only medical veterinary, but and generali 
biological problem, which requires and in future continue interdisciplinary feasibility study.
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БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДИНАРИ  –  ГУРБЕТЧИИ ПО 
СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ: ПОМИНЪКЪТ 

И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПЕРИПЕТИИ НА СЪДБАТА
Доц. д-р Владимир Гамза,

Университет „В. А. Сухомлински“, 
Николаев, Украйна

Българското градинарство е масово иконо-
мическо и социално явление през Възраждането. 
Един от главните центрове на усилено отглеж-
дане на зеленчуци с използване на водоподемни 
машини и уреди е районът на Велико Търново. 
Има мнения, че точно тук за пръв път в преде-
лите на Османската империя българите започват 
отглеждането на тогава още редките зеленчуци: 
картофи, домати, бамя, тиквички, грах, патладжа-
ни, моркови и сладък пипер. Понеже развитието 
на отрасъла е възпрепятствано от недостатъчното 
количество подходящи земи и ограничеността на 
пазара на Балканите, с цел получаване на печал-
би зеленчукопроизводителите от Лясковец, Горна 
Оряховица, Дряново, Стражица и други населени 
места отивали на гурбет далече извън пределите 
на родните си места, получавайки съответното 
наименование „гурбетчии“. Въпреки скептичното 
отношение на част от съотечествениците им, про-
дукцията на поливаните градини бързо намерила 
пазар в много отдалечени градове, в това число и в 
Истанбул. Хиляди търновци и в последствие при-
съединилите се към тях жители на други региони 
в Северна България поставят основите на българ-
ското зеленчукопроизводство, както в Азия, така 
и на европейския континент – в Австро-Унгария 
и Русия. Българските градинари създават много-
бройни разпръснати стопанства и стават обичай-
на социална група сред различни народи.

Първите балкански гурбетчии се появяват 
в Северното Черноморие още в началото на XIX 
в., но масовото им преместване в района е през 
последната четвърт на столетието. Българските 
градинари се приспособяват бързо към местните 
условия и създават микроколонии около южните 
градове. За успешната адаптация на гурбетчиите 
към руските условия спомага в значителна степен 
религиозната (православната) и етническата (сла-
вянската) им идентичност с населението на импе-
рията, където „единната вяра“ и „единната кръв“ 
са особено актуални. Важно е да се отчете, че с 
усилията на българските колонисти (бесарабски, 
таврийски, кримски, одески, олшански и тернов-

ски) за няколко десетилетия се създава положи-
телният имидж на трудолюбивия българин-гра-
динар. Преселниците се отличават със старание 
при обработването на земята, а също така и с 
въвеждането на механизация, непозната до този 
момент в тукашните степи. Колонистите, които 
са едни от първите, практикували зеленчукопро-
изводството в южната част на Руската империя, 
приучват местното население към вкуса на зелен-
чуците. Характерно за това е написаното от един 
от първите изследователи на колонизацията на 
този край – А. Скалковски: „В края на двадесетте 
години на настоящето (XIX – бел. авт.) столетие 
на цялата територия от Буг до Одеса не може да се 
намери нито един кочан зеле, нито каца с кисели 
краставички, да не говорим за по нежни продукти, 
каквито са доматите, патладжаните, артишокът и 
прочие, и прочие... Българите, а отчасти и нем-
ците, са главните основатели на градинарството 
в Новорусия и досега повече от всички други го 
поддържат в добър вид“ [1, c. 118].

Земеделците гурбетчии от Балканите са 
привлечени от огромния и нарастващ хранителен 
пазар на Русия, в който постоянно се разширява 
зеленчуковата част. През втората половина на XIX 
в. търсенето на зеленчуци в империята нараства 
на практика повсеместно, но с най-бързи темпо-
ве в големите градове. Зарзаватчийските сергии 
на пазарите стават обичайно явление в страната, 
където дълго време зеленчуците са смятани за де-
ликатес. Дори и в армейския и флотския порци-
он, неотличаващ се обикновено с разнообразие, 
са предвидени пресни и сушени зеленчуци. При 
това цената им се запазва достатъчно висока, кое-
то е от полза за производителите. Ако морковите 
и зелето струват приблизително толкова, колкото 
и ръженото брашно, то един фунт (0,4095 кг) под-
брани домати струва 45 копейки и излиза на купу-
вача един и половина пъти по-скъпо от съответ-
ното количество свинско месо. Особена рядкост в 
просторите на империята е известният български 
пипер, който най-често се продава на парче.

Макар че географията на българските 



ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

НАУКА – кн. 5/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

52

градинарски колонии на територията на Русия е 
доста обширна и се простира до Киев и Харков, 
основната им част е концентрирана по Северното 
Черноморие – в Бесарабска и Херсонска губерния, 
а също така – в Крим и Приазовието. Българските 
градини обезпечават със зеленчуци не само град-
ското население, но и значителна част от нуждите 
на Черноморския флот.

Многобройните групи гурбетчии отсядат 
отначало в басейните на Днестър и Дунав. Тези 
райони са по-близо от останалите до България. 
Освен това по време на първата вълна на пресе-
лението тук се образуват многобройни български 
колонии (повечето от тях влизат административ-
но в Бендерски, Измаилски и Акермански уезди). 
Благодарение на удобното си географско положе-
ние значителен център на градинарството става 
Акерман (днес гр. Белгород Днестровски). Оттук 
керваните със зеленчуци се движат по посока на 
големия пристанищен град Одеса, в непосред-
ствена близост до който също се оформя обръч от 
български градинарски селища. По-нататък пътят 
на гурбетчиите преминава през Николаев по по-
сока на губернския град Херсон и към Приазови-
ето. На практика през втората половина на XIX в. 
в Южна Украйна възниква „гурбетчийски път“ с 
двупосочно движение: Акерман – Одеса – Нико-
лаев – Херсон – Мариупол.

Организирането на българското гурбет-
чийско движение по Северното Черноморие се 
базира на някои принципи. Най-напред опитни 
градинари разузнават предварително за възмож-
ността за наемане на земи, разположени в речни 
и езерни басейни, и за закупуването изгодно на 
инвентар. Също така се интересуват от търсене-
то на зеленчуци, цените на едро и дребно в един 
или друг град и правят елементарни финансови 
сметки. Получили нужната им информация от чи-
новници и селяни и запознали се непосредствено 
с условията за работа и преживяване, бъдещите 
преселници се обединяват в землячески групи 
или тръгват на път сами.

Гурбетчиите наемат земята за градините 
от селяни и помешчици, а понякога и от волост-
ните и селските общини. Размерите на наетите 
терени варират от 1/2 до 20–30 хектара. На гра-
динарите им се налага да влагат доста средства и 
труд за план-скици на имотите и за създаването 
на иригационни системи, включващи освен во-
доподемна техника и мрежа от поливни канали. 
Най-трудоемки са терасираните участъци и раз-
положените в блатисти райони. Гурбетчиите отде-
лят голямо внимание на наторяването на градини-

те, за което обикновено разменят с местните се-
ляни зеленчуци срещу органични торове – преди 
всичко най-ценния конски оборски тор.

Гурбетчиите купуват на пазара или от се-
ляните, а понякога и наемат движимото имуще-
ство, състоящо се от „жив“ (конете) и „нежив 
инвентар“ (фургони, каруци, плугове, лопати и 
други подобни). Балканските гастарбайтери но-
сят със себе си семена, дребен инвентар, техноло-
гиите на отглеждането, а също така – определен 
капитал. Както се вижда от документите, голяма 
част от градинарите имат достатъчно средства за 
наемане на жилище и земеделски имот, за строеж 
на стопански постройки и закупуване на оръдия 
на труда.

За плевенето и брането на зеленчуците 
българските градинари наемат по принцип мест-
ни жители, които често са черноработници без 
постоянна работа. В някои големи гурбетчийски 
стопанства са наети до 50-ина души, при това за 
постоянно. А с продажбата на зеленчуците гур-
бетчиите се занимават лично или я поверяват на 
свои роднини.

Мнозина градинари не смеят да вземат със 
себе си своите семейства на новото си местожи-
телство и заминават на гурбет сами или с голе-
мите си синове, които са им помощници в стопан-
ството. Вкъщи гурбетчиите се връщат по принцип 
на Димитровден – 26 октомври, стараейки се да 
продадат дотогава получената реколта. Някои от 
тях обаче са спирани от големите разстояния и ви-
соката цена на пътуването до България и обратно, 
поради което остават и през зимата, търсейки до-
пълнителни доходи. Част от зеленчукопроизводи-
телите се специализират в правенето на туршии, 
които се търсят не само на юг, но и в централните 
и северните губернии. Печалбата от това е оче-
видна. Така на руските пазари един фунт кисело 
зеле струва два пъти повече от прясното. Освен 
от населението туршии се купуват сериозно от 
приюти, военни учебни заведения, собственици 
на кръчми и др.

В началото на XX в. се забелязва тенден-
цията, при която по-заможните гурбетчии докар-
ват семействата си в Русия за постоянно, оставай-
ки при това български поданици. Често пълнолет-
ните им синове се женят за местните украинки, 
молдованки и рускини.

Българското гурбетчийство е предимно 
със затворен, корпоративен характер. Прието е оп-
ределени тайни в градинарството да се пазят само 
в тесния кръг на гурбетчиите. Към най-големите 
тайни спадат семената на зеленчуците, начините 
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им на събиране и поникване, а също така и техно-
логиите по отглеждане на разсад на открит терен. 
С течение на времето обаче много от „тайните“ 
стават известни на земеделците от целия район. 
Например донесеният от гурбетчиите изконно 
български лук от сорта „Каба“ впоследствие е 
разпространен и до днес е един от най-популяр-
ните в Украйна, Молдова и Русия.

Понеже авторът на статията разполага 
предимно с документални данни за гурбетчий-
ското движение в Николаевския регион, редица 
аспекти от този поминък са представени по тях. 
Едновременно с това обаче много подходи в ор-
ганизирането на българското зеленчукопроизвод-
ство и тенденциите в развитието му са общи за 
цялото Северно Черноморие.

Дошлите градинари веднага оценяват 
естествените предимства на междуречието, об-
разувано от Южен Буг и Ингул. Двете големи и 
пълноводни реки образуват многобройни завои, 
до които може да се поставят водоподемни меха-
низми. Освен това и в сравнително отдалечените 
от реките места водните хоризонти са близо до 

повърхността, образувайки мрежа от подпочвени 
води. Изключителни възможности за градинар-
ство предоставя змиеподобната конфигурация на 
долното течение на Ингул на север от Николаев 
(Фигура 1). Тези благоприятни природни условия 
се допълват от комерсиалните перспективи за ре-
ализацията на продукцията на зеленчуковите па-
зари в Николаев, Вознесенск и Херсон и от нали-
чието на транспортни артерии, свързващи Южна 
Украйна с централните губернии.

Вълната от гурбетчии се появява в Нико-
лаевско през последната четвърт на XIX – начало-

то на XX в. Българските зеленчукопроизводите-
ли харесват териториите в делтата на Южен Буг, 
близките до Николаев хутори Водопой и Мешко-
во, а също така и землените терени на десния бряг 
на Ингул, влизащи в състава на Терновска волост. 
Известно е, че Терновка е голямо българско сели-
ще, основано от преселници от Южна Тракия още 
през 1802 г. През 1912 г. населението на волостта 
(малка териториална единица в селска местност 
– бел. авт.),  в която влизат 2 български населени 
пункта – Терновка и Соляние – е 5-6 хил. души 
[2, c. 290]. Посетил в началото на ХХ в. Терновка, 
известният учен-българист Николай Державин 
пише за цяла група лясковчани, заселили се на 
територията на волостта [3, c. 237]. Според тер-
новчанина Волчан агрикултурата на дошлите бъл-
гари била по-добра от тази на местните селяни. 
В спомените си той пише между другото: „При-
близително до 1910 г. у нас често идваха гости от 
чужбина, от България, от района на Търново (ста-
ва дума за Велико Търново), които понякога бяха 
с жените си. По онова време те наемаха земи бли-
зо до Терновка и се занимаваха с градинарство, 
между другото по-грамотно, отколкото го правеха 
нашите селяни. Говореха за приликата между го-
ворите ни и за общите ни народни песни...“ [4, c. 
14].

Мнозина от новодошлите градинари вече 
имат достатъчен опит в селското стопанство в Ру-
сия. Така заселилият се в хутора Мешково Георги 
Иванов пристига в Русия още преди Освобожде-
нието – през 1877 г. През 1915 г. в съседния хутор 
Водопой наема земя дошлият от село Стражица 
Иван Цветков, който до този момент се е зани-
мавал вече 15 години с градинарство на терито-
риите на други губернии. Преди преселването си 
в Николаев гурбетчията Димо Джаков отглежда 
зеленчуци в Мариупол от 1888 г. Пристигналият 
в Русия още през 1884 г. Марин Рогев живее на 
края на Николаев, зад Ингулския мост и работи 
в полето със синовете си – 18-годишния Йордан 
и 16-годишния Георги, а жена му с четирите им 
по-малки деца е останала в България [5, оп. 3, д. 
49, л. 20-21]. 

Зеленчукопроизводството изисква не само 
аграрни познания, опит и търговски усет, но и 
достатъчно финансови средства. Заможните гур-
бетчии използват за поливането на градините 
по-скъпа и съответно по-ефективна водоподемна 
техника, произведена в чужбина. „Старите“ коло-
нисти традиционно вадят вода на повърхността 
чрез приспособления (долап, воденично колело, 
тракало), които функционират с впрегатна сила. 

Фигура 1. Фрагмент от карта на Херсонска губерния 
в началото на ХХ в. Междуречието на Южен Буг и 
Ингул.
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Тези механизми Тези механизми с древна исто-
рия са доста трудни за изработване и при това 
се обслужват от минимум един кон и един ра-
ботник. Варненецът Рашко Проданов, заселил се 
непосредствено в Терновка, първи поставя така 
наречения „ветреник“. Това оборудване, англий-
ско производство, позволява да се вади вода по 
метални тръби от дълбочина от около 40 метра с 
помощта на помпа с бутало, задвижвана от силата 
на вятъра. Въпреки значителната си цена, оборуд-
ването се изплаща бързо, защото работи непрес-
танно. При тихо време водата се изпомпва пред-
варително в резервни басейни. Зарзаватчийският 
бизнес на Рашко Проданов, който той движи заед-
но с по-големия си брат Дончо, се смята за един 
от най-печелившите във волостта. Освен вятър-
ните помпи и обичайния инвентар стопанството 
му включва 8 коня и 3 фургона. Имотът, на който 
братята отглеждат зеленчуци, се нарича и до днес 
„Рашковите бахчи“, а към самата местност на де-
сния бряг на Ингул се е закрепил местният топо-
ним „Рашково“ [5, оп. 3, д. 49, л. 20].

Повече от половината гурбетчии, засели-
ли се близо до Николаев, разполагат с коларски 
превоз. В стопанството на Коля Тодорков от Стра-
жица, организирал отглеждането на зеленчуци в 
хутора Водопой, има 4 фургона и 4 коня, а Генчо 
Манев, пристигнал през 1899 г. от Русчук и жи-
веещ в хутора Мешково, има 2 фургона и 4 коня. 
Същото имущество притежава Константин Са-
понджиев, арендувал преди това земя в имението 
Пампулово в Херсонски уезд. Приходите от про-
дажбата на отгледаните зеленчуци позволяват на 
Виче Илиев от Варна да си купи къща в Николаев, 
в която живее със съпругата си и двете си деца. 
До преселването си в Николаев през 1897 г. той се 
занимава 12 години със зеленчукопроизводствен 
поминък в Одеса.

Не всички българи обаче успяват да съз-
дадат печеливши стопанства. От наличните до-
кументи се вижда, че пристигналите от Варна 
Тодор Желязков, Цвятко Станев, Димитър Бере-
кетов и други нямат движимо имущество. Никак-
во имущество нямат съвсем младите неженени 
гурбетчии – 14-годишният Байчу Колев от Варна, 
15-годишните Бойчо Михов от Горна Оряховица 
и Иван Пенев от Стражица. Тези сега започващи 
градинари се наемали на работа при по-възраст-
ните и опитни свои съотечественици. Едновре-
менно с това Иван Христов от Горна Оряховица, 
макар и да работи в зеленчукопроизводството по-
вече от 15 години, е всичко на всичко черноработ-
ник [5, оп. 3, д. 49, л. 22-23]. 

Някои гастарбайтери не успяват да орга-
низират свой зеленчуков бизнес и са принудени да 
зарежат градинарството, връщайки се вкъщи или 
намирайки си други занимания, някои и по-прес-
тижни. Съгласно Всеруското селскостопанско 
преброяване от 1917 г. в Терновска волост живее 
българският поданик Иван Иванов, който работи 
като управител в имението на немците Менколни 
и Бенкевич. Във волостта са записани и бивши-
те гурбетчии П. М. Георгиев, С. Г. Иванов, Г. И. 
Минков, И. Т. Попов [2, c. 94]. 

Съдбата на преместилите се в Русия бъл-
гари-гурбетчии зависи не толкова от икономиче-
ската ситуация, от техните аграрни и търговски 
способности, но и от вътрешната и външната 
политика на страната. Най-вече усещат това гра-
динарите по време на военни и революционни 
събития. Повечето от пристигналите българи са 
с чинове от запаса, на което царската власт обръ-
ща особено внимание. Проблемът с политическа-
та лоялност на чуждестранните поданици, в това 
число и на гурбетчиите, се изостря по времето на 
Първата световна война. След като на 6 септем-
ври 1915 г. българското правителство подписва 
договор за приятелство и съюз с Германия, Бълга-
рия застава на страната на противниците на Русия 
и заедно с Германия, Австро-Унгария и Турция 
образува Четворния съюз. Още на 22 септември 
николаевският градоначалник вицеадмирал Алек-
сандър Мязговски получава телеграма от Минис-
терството на вътрешните работи, подписана от 
княз Щербатов, в която има строго изискване да 
се ръководи от предишните указания на минис-
терството относно „неприятелските поданици“ по 
отношение на интернирането на „неблагонадежд-
ните“ лица. За място на заточение на подлежащи-
те на военна служба българи е посочена Ярослав-
ска губерния (след това е сменена с Тамбовска). 
Едновременно с това в документа се подчертава, 
че като се отчита лоялното отношение на бъл-
гарските поданици към Русия, интернирането не 
трябва да се извършва „безразборно“ и те (бълга-
рите) „могат да бъдат оставени в действителните 
си местоживеения, както и християните – турски 
поданици“. За изпълнение на министерската ди-
ректива по заповед на градоначалника се прави 
специален списък с мигранти, в който сред оста-
налите точки има и графа „Атестация за благона-
деждност“. Съгласно попълнените документи на 
практика всички български поданици се оказват 
„благонадеждни“ жители от православното веро-
изповедание, но във военно време пътуването им 
зад граница е забранено, т. е. те са интернирани 
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[5, оп. 3, д. 49, л. 22]. 
Много по-драматични изпитания очакват 

балканските градинари след победата в Русия на 
Октомврийската революция от 1917 г. и национа-
лизацията на земята. Гурбетчиите схващат сред 
първите крайните цели на аграрната политика 
на болшевиките. Свикнали с фермерския начин 
на стопанисване, те разбират, че създаваните от-
горе окрупнени производствени структури водят 
неизбежно до изместването на традиционното им 
занимание. Голяма част от гурбетчиите се връ-
щат принудително в родината си, в България, но 
някои от тях влизат на собствен риск в различни 
колективни стопанства (кооперации, дружества за 
съвместна обработка на земята, комуни) и дори 
получават съветско гражданство. В тези стопан-
ски обединения на вчерашните градинари им се 
налага често да се занимават не само със зелен-
чуци, но и с отглеждането на житни растения, на 
добитък, с обслужването на техниката и прочие. 
И при новите условия те демонстрират тради-
ционната си преданост към земеделския труд, но 
не са съгласни с грабителските държавни зърнени 
доставки – задължителното доставяне на устано-
вени обеми зърно на цени, често пъти по-ниски от 
пазарните.

Общоизвестно е, че в СССР онези селяни, 
които били против зърнените доставки, са репре-
сирани и отначало са наказвани с изселване извън 
пределите на постоянното им местожителство. 
Едни от първите, понесли тези репресии, са жи-
телите на с. Радионовка във Вознесенския район 
на Николаевската област – българите С. Е. Енчев 
(роден в с. Константиново, Варненска област) и 
синът му А. С. Енчев [6]. 

По-строги мерки са предприети към об-
винените в антисъветска агитация и пропаганда. 
Тях ги осъждали по параграф 54-10 от Углавния 
кодекс на УССР на заточение в северните райони 
на СССР. С такава присъда от съда интернирали 
в гр. Котлас (Архангелска област) градинаря от с. 
Кантакузовка (днес с. Прибужани), Вознесенски 
район, Г. М. Семчов (роден в гр. Дряново, Габров-
ска област) [7, c. 321]. 

В средата на 30-те години репресиите на 
сталинския апарат се увеличават. Показателна е 
съдбата на Д. А. Богданов (роден през 1886 г. в гр. 
Велико Търново). В навечерието на Октомврий-
ската револвер той пристига в Терновка, където 
организира с размах отглеждане на зеленчуци. 
Според свидетели в стопанството му работели 
около 40 наемни работници. По време на колекти-
визацията разкулачват заможния стопанин, след 

което е принуден да работи като градинар в край-
градското стопанство на николаевската милиция. 
С това обаче нещастията на бившия гурбетчия 
не свършват – през 1935 г. той е арестуван. В ма-
териалите от следствието се посочва желанието 
на Богданов да се върне в България, защото там, 
според думите му, „се живее добре“. Специално-
то съвещание към НКВД (Народен комисариат 
на вътрешните работи) на СССР го обвинява във 
вербуване на желаещи да преминат в Румъния и 
България и го осъжда на „до пет години трудово-
възпитателен лагер“. В изводите от съвещанието 
се подчертава, че Богданов не е заминал за Бълга-
рия, защото не е искал да остави семейството си, 
живеещо в СССР.

В различни години властите осъждат и из-
пращат в трудововъзпитателни лагери български-
те преселници Г. И. Дойч (роден през 1893 г. в с. 
Врачеш, Софийска област) и М. Г. Попов (роден 
през 1889 г. в с. Брезово, Пловдивска област), кои-
то работят в колективни стопанства на територия-
та на Николаевско [5, оп. 2, д. 684, л. 10, 16, 20].

Жестоки изпитания очакват Г. П. Чернев, 
живял преди в област Разград. По време на Пър-
вата световна война той попада в плен, след кое-
то остава в Русия през 1916 г. През 30-те години 
Чернев се занимава със зеленчукопроизводство в 
с. Новоандреевка, Варваровски район, Николаев-
ска област. В документите от повдигнатото срещу 
него следствено дело се подчертава, че по „мате-
риално положение той е заможен, два пъти е раз-
кулачван..., имал е постоянно наемна сила до 25 
души, няколко коне и други“. Особено внимание 
се обръща на кореспонденцията му с родителите 
му, със сестра му, със сина му и с други негови 
роднини в България. В обвинителния акт е запи-
сано, че Чернев се е изказвал положително за фа-
шисткия режим в България. През октомври 1938 г. 
Тройката на УНКВД (извънсъдебен орган, в който 
влизат началникът на Областното управление на 
милицията, секретарят на Областния комитет на 
партията и областният прокурор) издава присъ-
да относно Чернев – разстрел и конфискуване на 
имуществото. По молба на сина на потърпевшия 
през 1956 г. с постановление на Николаевския об-
ластен съд делото е прекратено поради недоста-
тъчни доказателства за обвинението. Същата тра-
гична съдба сполетява и земеделеца М. С. Вачков 
(роден през 1898 г. в с. Темниско – днес Първо-
майци, община Горна Оряховица). За възхвала на 
политическия строй в България и за организира-
нето на печелившо частно стопанство му се нала-
га да плати с живота си [5, оп. 2, д. 5186, л. 2, 8, 
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11, 27, 29].
Управленията на НКВД в областите, насе-

лени с българи и други националности, специал-
но фабрикуват групови дела, за да демонстрират 
наличието на организирана антисъветска опози-
ция на националистична основа. При това под 
действията на репресивния апарат попадат както 
българи, тръгнали на гурбет в началото на ХХ в., 
така и жители на историческите колонии. „Нови-
те“ преселници, имащи по-тесни връзки с Бълга-
рия, често информират съотечествениците си за 
политическия и икономическия живот в родина-
та им, което предизвиква незабавната реакция от 
страна на съветските силови органи.

Останалите в СССР балкански гурбетчии 
трябва да преживеят още едно изпитание – гладът 
от 1932–33 г., предизвикан предимно изкуствено 
от съветската власт и достигнал огромни мащаби 
в Украйна.

Вследствие на масовите репресии и глада 
повечето български зеленчукопроизводители-гур-
бетчии се преселват в градовете и промишлените 
центрове на Украйна, където се сливат с общата 
маса.

Въпреки тесните съюзнически отношения 
между България и Съветския съюз, в следвоенния 
период гурбетчийството е невъзможно, защо-
то и в двете страни господства колхозно-
кооперативната форма на стопанисване на 
земята, недопускаща излизането в чужбина 
за организиране на зеленчукопроизводство. 
Зеленчукопроизводствените практики, донесени 
от жителите на Северна България, обаче се полз-
ват успешно в личните спомагателни и колективни 
стопанства, където се създават специализирани 
зеленчукопроизводствени бригади. Създават се 
и големи държавни производствени структури 
– совхозите и техните тръстове, чиято основна 
дейност е зеленчукопроизводството. Например 
совхозът „Коларов“ (Терновка) задоволя-
ва голяма част от нуждите от зеленчуци на 
съседния Николаев, а също така доставя големи 

партиди зеленчукова продукция в централните и 
северните области на Украйна. Мнозина жители 
на селските райони, така наречените „частници“, 
отглеждат в малките си градини чудесни сортове 
пипер, донесени и култивирани от българите, и с 
личните си автомобили го карат в Киев, Москва 
и Ленинград, където го продават изгодно на 
различни пазари.

Българските градинари пишат забележи-
телна страница в аграрната история на Южна 
Украйна. Те не само успяват да организират пе-
челившо зеленчукопроизводство, но и го популя-
ризират по Северното Черноморие и спомагат за 
разнообразяването на гастрономичната култура в 
региона. Техните начини на отглеждане на зелен-
чуците и на поливането на градините са възприети 
от местното население – българи-колонисти, ук-
раинци, молдовци и руснаци. Думата „българин“ 
става синоним на старателен градинар, предан на 
своята работа. След Октомврийската революция 
от 1917 г. много гурбетчии се връщат в България, 
а онези, които остават в Съветския съюз, споделят 
съдбата на гражданите му.

   Превод: Мариян Петров
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BULGARIAN GARDENER MIGRANT WORKERS NORTH OF THE BLACK SEA:
LIVELIHOOD AND DESTINY

Vladimir Gamza
Abstract
 The first Balkan migrant workers appear north of the Black Sea at the beginning of the XIX c., but their 
mass relocation in the region during the last quarter of the century. Bulgarian gardeners adapt quickly to local 
conditions and create micro colonies around southern cities. For successful adaptation of pechalbars to Russian 
conditions helps religious (Orthodox) and ethnic (Slav) identity with the population of the empire. 
 Bulgarian gardeners become part of the agrarian history of Southern Ukraine. The word „Bulgarian“ has 
become synonymous with diligent gardener. After 1917 many migrant workers return to Bulgaria, while those 
who remained in the Soviet Union share the fate of its citizens.
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КОСМИЧЕСКИЯТ БОКЛУК
Проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян,

Институт за космически 
изследвания и технологии – БАН

 Космически летателни апарати по разли-
чен начин и в различна степен влошават екологич-
ното състояние на околоземното пространство и 
на Космоса. Това се изразява преди всичко в за-
мърсяване и вече повече от десетилетие стана ак-
туален проблем. За това свидетелства и появилият 
се специализиран термин – space junk (космически 
боклук или космически отпадъци) (Фотоси 1, 2).
 За този проблем алармираха още през по-
следните 2 десетилетия на миналия век редица 
учени от различни страни. Между тях беше и из-

вестният български учен акад. Димитър Мишев – 
един от основоположниците на българската кос-
мическа наука и техника.

Най-общо под понятието космически от-
падъци се подразбират всички изкуствени обекти 
и части от тях, които са вече нефункциониращи и 
неизправни, не могат да служат за полезни цели, 

но представляват опасност за функциониращи кос-
мически апарати и особено за пилотирани такива. 
В някои случаи голямогабаритни или съдържащи 
на борда си опасни химични или ядрени матери-
али, такива обекти могат да представляват пряка 
опасност и за Земята. Има се предвид случаи на 
неконтролирано спускане от орбита, непълно из-
гаряне в плътните атмосферни слоеве и падане на 
отломки върху населени пунктове, промишлени и 
транспортни съоръжения и др.

Космическият боклук става все по-сериозен 
проблем. Според различни оценки в момента в 
орбита около Земята се намират над половин ми-
лион обекта с диаметри около 1 cm. Въпреки мал-
ките размери, поради високите скорости подобни 
обекти представляват сериозна заплаха за сатели-
ти и пилотирани мисии (Фотоси 3, 4).

Фотос 1. Компютърно генерирана илюстрация на 
космическите отпадъци около нашата планета от 
началото на „космическата ера“ до сега

Фотос 2. Артистично представяне на космически 
отпадъци

Фотос 3. Отломът от спътник на НАСА на мисията 
SolarMax

Фотос 4. Отломка от космически летателен 
апарат, паднала в Арабската пустиня
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Още по-голяма опасност крият авариите на 
сателити, на борда на които има ядрени енерге-
тични съоръжения. Такъв е случаят със съветския 
„Космос 954“, който месец след извеждането му 
в орбита през 1977 г. излиза от строя, връзката с 
него се изгубва, а апаратният му отсек се разхер-
метизира. След около месец сателитът навлиза 
в земната атмосфера над Островите на кралица 
Шарлот и скоро след това се разбива на канадска 
територия в района на Голямото робско езеро. 
Стига се до голям международен скандал, а СССР 
заплаща на Канада компансации за ликвидиране 
на последствията на стойност по различни оценки 
между 3 и 7 млн. USD.

На 11 януари 2007 г. по време на изпитание 
на височина 865 км китайска противоспътникова 
ракета унищожи излезлия от активен режим ки-
тайски спътник „FY-1C“, след стълкновение в ор-
бита. В резултат се появяват множество отломки и 
от двата обекта.

През месец февруари 2008 г. на височина 
около 250 км ракета SM-3 на САЩ унищожава из-
лезлия от строя поради неизправности американ-
ски спътник-шпионин. Няколкостотинте отломки 
остават в атмосферата на тази сравнително малка 
височина.

Първият случай на стълкновение между два 
изкуствени спътника на Земята е на 10 февруари 
2009 г. На височина около 900 км над северна-
та част на Сибир „се удрят“ изведеният в орби-
та през 1993 г. и излязъл от експлоатация руски 
спътник „Космос – 2251“ и американският комер-
сиален спътник „Iridium 33“. Образуват се около 
600 големи отломки, повечето от които остават на 
орбитата.

На 24 март 2012 г. космически отпадък – 
част от отработена руска ракета, преминава опас-
но близо до Международната космическа станция 
(МКС). Опасността е открита само ден по-рано, 
няма време за промяна на орбитата на МКС и за-
това по съображения за сигурност от Центъра за 
управление на полетите край Москва нареждат на 
шестимата космонавти да облекат скафандри и да 
се евакуират от станцията в скачения с нея косми-
чески кораб „Союз ТМА-22“. Това е третият подо-
бен случай от началото на съществуване на МКС. 

В Договора за принципите на дейността на 
държавите по изследването и използването на 
космическото пространство от 1967 г. съществу-
ва чл. IX, който забранява вредното замърсява-
не на Космоса. В общи линии текстът изглежда 
така: „Изхождайки от общата задача за опазване 

на околната среда и за запазване на Космоса за 
бъдещите поколения, държавите се задължават да 
осъществуват дейности в Космоса така, че да се 
избегнат замърсяването му и неблагоприятните 
изменения в средата. Задължение на държавите е 
да вземат съответни национални и международни 
мерки за унищожаване на излезлите от строя кос-
мически обекти, за свеждане до минимум на вред-
ните последици от използването на космическата 
техника и космическите експерименти. За тази 
цел държавите трябва да провеждат консултации 
и при необходимост да прекратяват експерименти 
и всякакви действия, които могат да навредят на 
живота на Земята“. 

Разбира се, в този документ отпреди поло-
вин век едва ли е могло да се предвиди всичко, 
което да е актуално и днес, и в бъдеще...

Конвенцията за регистрация на обектите, из-
стрелвани в космическото пространство от 1975 г., 
освен регистрация на самите обекти, предвижда 
регистрация и на части и отломки от тях.

Сериозността и актуалността на проблема е 
причина няколко страни да разработват системи 
за борба с космическите отпадъци. Още в края на 
миналия век NASA разработва схема, според ко-
ято летящите в околоземния космос отломки от 
космически апарати се облъчват с мощен лазер, 
при което частичното изпарение от тях създава 
движеща сила, която забавя „боклука“ и го изве-
жда от орбитата му. Според американски учени 
такава лазерна установка може да изведе от орби-
та десетина космически отпадъци на ден, а стой-
ността й е от порядъка на 1 млн. USD. Подобни 
проекти обаче не стигнаха по-далеч от теоретични 
етапи, тъй като такъв лазер може да се използва за 
унищожаване и на сателити.

Японската космическа агенция JAXA подпи-
сва споразумение с Nitto Seimo – основен произво-
дител на рибарски мрежи. Тази компания създава 
технология за тъкане на мрежи от метал, които ще 
бъдат прикрепени към специален сателит и чрез 
тях ще се събират орбиталните отпадъци. От една 
страна, по този начин ще се „чисти“ околоземни-
ят Космос, а от друга страна, върнатите на Земята 
отпадъци, съдържащи висококачествени и скъпи 
материали, ще могат отново да се използват. 

През февруари 2012 г. бе съобщено, че 
екип от швейцарски аерокосмически инженери и 
университетски преподаватели разработва сате-
лит-робот „CleanSpace“, предназначен за чистене 
на отпадъци в околоземното космическо прос-
транство.
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Eдин от основните въпроси, разглеждан 
на Петдесетата юбилейна сесия на Юридическия 
подкомитет (ЮП) на Комитета на ООН за мирно 
използване на космическото пространство, прове-
дена от 28 март до 1 април 2011 г. във Виена, беше 
обсъждане на „Информация относно национално-
то законодателство, свързано с мерките за нама-
ляване на космическите отпъдъци“. Постигнато 
беше съгласие, че космическите отпадъци пред-
ствляват реална заплаха за всички космически 
обекти, поради което е наложително изработване 
на международни правни общозадължителни нор-
ми в тази насока. На някоя от следващите сесии на 
ЮП предстои дискусия за Резолюция на Общото 
събрание на ООН, съдържаща ръководни правила 
за намаляване на космическите отпадъци.

Понастоящем Стратегическото командване 
на Военовъздушните сили на САЩ следи 
движението около Земята на над 20 хил. различни 
отломки с диаметри повече от 10 см.

Тревожен е фактът, че според специалисти 
към 2030 г. количеството космически отпадъци на 
околоземна орбита ще се увеличи 3 пъти в сравне-
ние с 2010 г.

През 2014 г. и учените от Старозагорския 
филиал на Института за космически изследвания 
и технологии при БАН се включиха в решаването 
на проблема за борба с космическия боклук. Съз-
дава се сравнително евтина наземна апаратура за 
наблюдения на космически отпадъци, намиращи 
се на ниски орбити. Предвижда се наблюдения на 
трекове на космически отпадъци, определяне на 
техните актуални координати и орбитални еле-
менти, създаване на каталози и проследяване на 
орбиталната им еволюция. В кооперация с други 

изследователски трупи от Франция, Германия и 
Русия ще бъде възможно да се определят зоните 
с опасна плътност на космически отпадъци око-
ло Земята. А това може да послужи на държавите, 
имащи намерение да изстрелват космически апа-
рати в бъдеще, да правят планиране на бъдещите 
космически стартове и избор на оптимални спът-
никови орбити. 

Разрешаването на проблемите със замърся-
ването на околоземното космическо пространство 
засега е в застой поради липса на правна дефи-
ниция на основни понятия, липса на гаранции за 
прозрачност и достъп до съответната информация, 
липса на единна система за посрещане на заплахи 
от Космоса, липса на независим орган, защитаващ 
интересите на цялото човечество и др.
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SPACE JUNK
Garo Mardirossian

Abstract
The problem with the pollution of near–Earth space and the Cosmos is very actual  for nonfunctional 

and damage space crafts and derbies which are dangerous for spacecrafts especially such as piloted.   
In paper in accessible format are considered the essence of space junk and their real dangerous as for 

near–Earth space as directly to the Earth. 
 It is given examples of the history of astronautics for several cases of emergencies caused by circling 

around our planet space junk from various spacecraft. 
There are marked measurements against this dangerous and participation of the Bulgarian scientists in 

their realization.
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АРХИТЕКТУРНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАД РУСЕ 
КАТО ВРАТА КЪМ ЕВРОПА  В КРАЯ НА ХІХ И 

НАЧАЛОТО НА XX ВЕК
Венцислав Игнатов,

докторант, ВСУ „Любен Каравелов“

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

Историческо развитие на архитектурно-градо-
устройствения облик на град Русе до навлиза-
нето на европейското архитектурно влияние
 До идването на османците на мястото на 
днешния град Русе е съществувало укрепено се-
лище с името Руси, по-късно Гюргево (наричано е 
още Голямо Йоргово). В края на XIV в. крепостта 
Руси е била част от северната отбранителна ли-
ния на Второто българско царство, включваща ве-
рига крепости по поречието на река Дунав. През 
града е минавал важен път, свързващ Северна и 
Централна Европа с Константинопол. Най-ранно-
то споменаване на крепостта е от 1380 г. в пътево-
дител от град Брюж, ориентиращ поклонниците, 
които пътуват до Йерусалим [1, c. 12]. 
 Градът е включен в границите на 
османската империя по време на похода на Али 
паша, който начело на 30 000 армия прониква 
на север от Стара планина и завладява редица 
крепости в Североизточна България. Това е 
съпроводено с подменянето на старата българска 
административна система с нова османска. 
Сформирани са санджаци, тимари, нахии и каази. 
Постепенно със западането на град Червен през 
XV и XVI в. нараства важността и значението на 
селището Руси като административна единица. 
Заедно с това започва бавно и постепенно 
да нараства и населението му. По данни на 
католическия епископ Петър Богдан, в съчинението 
му „Описание на Царство България“, през 1640 г. 
в град Русчук живеят приблизително 1000 души 
християни, 15000 мюсюлмани и 1000 арменци [1, 
c. 19].
 В първите векове от османското завоева-
ние до Възраждането архитектурно-градоустрой-
ственият облик на града останал слабо променен 
[1, c. 14-15]. Изключение правят сградите със 
стопанско и култово значение (кервансараи, ха-
нове, джамии, медресета, месджити и др.), които 
се строят под влияние на заварените типологии 

от Византия и България. Поради нарастване на 
населението през XVI век градът е райониран те-
риториално – създават се махали, които се обосо-
бяват по етно-религиозен принцип. Известни са 
махалите Джами-и джедит, Джами-и атик, Хаджи 
Муса, Кара Мустфа, Фаик, Арък, Рамазан, Месих 
войвода, Махмуд войвода, Баджанак, Арменска, 
Туна и Орта, Куюмджийска, Батин от XVII век. От 
тях 9 са мюсюлмански, 1 арменска и 3 православ-
ни, като в центъра на всяка от тях има джамия или 
черква. 
 С построяването на черквата „Св. Троица“ 
около нея през XVIII в. се формира отделна ма-
хала Гирдап, а по брега на река Дунав – махалата 
Варош. Така се обособяват няколко градоустрой-
ствени ядра, свързани помежду си. Те от своя 
страна се разделят на  централна зона и второсте-
пенни ядра, които оказват влияние върху устрой-
ственото развитие и облика на селището през ве-
ковете на османско управление. Уличната мрежа е 
хаотична и крива, поради обстоятелството, че до 
формирането на Дунавския вилает градът нямал 
регулационен и застроителен план. Улиците се оп-
ределят съобразно очертанията на имотите, като 
на няколко места се формират площадни ушире-
ния (мегдани). Около тези мегдани се разполагат 
по-голямата част от административните, култови 
и обществени сгради. Джамиите били големи, но 
без пищна декорация, каквито се строели в голе-
мите османски градове. По-големият размер на 
тези религиозни сгради целял да изтъкне домини-
ращата роля на исляма в цялата империя. Поради 
същата тази доминираща роля на исляма строи-
телството на християнски храмове било ограни-
чавано. Затова черквите в град Русчук през XVII-
XVIII в. не изглеждали  внушителни, погледнати 
отвън. Те били малки, дървени, или пък масивни, 
вкопани в земята (Катедралният храм „Света Тро-
ица“, 1632 г.).  Жилищните постройки в периода 
до Освобождението били предимно нискоетажни 
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[1, c. 43-44]. До средата на XIX в. по-голямата част 
от тях били едноетажни. Основен строителен ма-
териал до XVIII век бил дървеният, а след това по-
степенно навлезли камъка и глината. По-внуши-
телна сграда бил дворецът на пашата, но и той не 
притежавал богата декорация и орнаменти, харак-
терни за административните конаци до Възражда-
нето [1, c. 45]. Като селище от важна пътна арте-
рия, в града се строели ханове, често едноетажни, 

както и функционирало голямо пристанище.
 През епохата на Възраждането със замог-
ването на русенските фамилии нараснал броят на 
двуетажните жилищни къщи, които се изгражда-
ли вече от камък и кирпич. Строели се нови черк-
ви, както и по-внушителни ханове, а катедралният 
храм „Cв. Троица“ бил значително разширен. Оп-
ределянето на град Русчук за столица на Дунав-
ския вилает през 1864 г. довело до мащабно из-
менение на архитектурно-градоустрoйствения му 
облик. Започнало обновяване на градските зони, 
създали се регулационни и застроителни плано-
ве, реконстуирала се уличната мрежа – изградили 
се тротоари и улично осветление. В по-заможни-
те квартали се строели високоетажни къщи с ка-
менни зидове. Основен строителен материал вече 
били камъкът и тухлата, строели се фонтани, из-
граждали се първите паркове. С изграждането на 
железопътната линия Русе-Варна градът се сдо-
бил и с железопътна гара през 1866 г. От 1864 г. 
в Русе започнали да се строят и първите сгради, 
еталон на европейския неокласицизъм от онази 
епоха – хотелите „Ислях хане“ и „Гюл Шахин“.
Градоустройствени аспекти и ансамбли 
 За град Русе река Дунав е основният гра-
доустройствен фактор. Както вече посочихме, до 

Освобождението  (Фотоси 1, 2) град  Русе  градо-
устройствено се е разделял на отделни територи-
ално-устройствени ядра – махали, формирани на 
етно-религиозна основа около съответната черква 
или джамия, свързани помежду си от криволи-
нейна улична мрежа. Тези ядра, от своя страна, се 
разделяли на централна и второстепенна градска 
зона. 
 След създаването на Дунавския вилает, с 

назначаването на Мидхад паша за валия, започнал 
процес на обновяване и облагородяване на град-
ската тъкан. В градоустройствено отношение това 
се свеждало до изграждането на тротоари, улично 
осветление, създаването на паркове и градини, об-
новяване на площадните уширения (някои площа-
ди се сдобивали с фонтани).

 След Освобождението започнал интензи-
вен процес на градско планиране и строителство, 
каквато е била тенденцията във всички големи 
български градове тогава. Създали се голям брой 
регулационни и застроителни планове, започнал 
активен процес на сградостроителство, криво-
линейната улична мрежа била заменена от гео-
метрична с големи площадни пространства. Гра-
доустройственият облик на Русе започнал бързо 
да се изменя. В първите десетилетия след Осво-
бождението бурният процес на строителство съв-
падал с широкото навлизане по българските земи 
на европейското архитектурно влияние. Това си 
проличавало и при формирането на новия градо-
устройствен облик на града (Фотос 3) – по своята 
структура град Русе приличал на много от евро-
пейските градове от онази епоха. Уличната мрежа 
била радиално-правоъгълна, свързана с големи 
правоъгълни и многоъгълни площадни простран-

Фотос 1. Град Русе през 70-те години на XIX в. Фотос 2. План на крепостта Русе (австроунгарска 
военна карта, 1869)
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ства. Създадени били градската градина и град-
ският парк (завършващ при ЖП гарата), образец 
на европейското необароково парково строител-
ство през този период [2, c. 57-60, 234]. 
  Изградени били нови тротоарни площи с 
ново улично осветление. Формирали се нови ар-
хитектурно-градоустройствени ансамбли, които 
очертавали новата градска тъкан. По-значимите от 
тях са улица „Александровска“ с пл. „Батемберг“, 
пл. „Свобода“ с градската градина и градския парк, 
включващ старата железопътна гара (днес Музей 
на транспорта); еврейският квартал със своите 
интересни неокласистични и необарокови къщи; 
районът около пристанището и булевард „Приду-
навски“, включващ хотелите „Ислях хане“, „Гюл 

Шахин“ (построени през 1864 –1865 г.), „Македо-
ния“ и др. със своите неокласистични форми.
 Главната улица „Александровска“ (Фо-
тос 4) била застроена с множество забележителни 
сгради във впечатляващо ансамблово изграждане. 
Заедно с няколко напречни улици и вторични пло-
щадни пространства, всяко едно от които прите-
жава ярко индивидуално присъствие, те опреде-
лят характера на типичната за града атмосфера. 

Двуетажните жилищно-търговски сгради с 4–5 
метрова етажна височина, подравнените междин-
ни корнизи, разнообразните, но стилово единни 
мансардни покриви и впечатляващите ъглови ак-
центи – кули и ризалити, се отличават с добрите 
си пропорции и елегантен детайл. Богатата скулп-
турна пластика, пищните каменни и мазилкови ор-
наменти, прецизността в изпълнението на покрив-
ните корнизи, околопрозоречните рамки и други 
детайли представят европейските архитектурни 
стилове (от XIX в.) на град Русе.

„Тя (улица „Александровска“ – бел. В.И.) 
се оформя към края на XVIII в. и има изразено 
градоформиращо и търговско значение. До втора-
та половина на XIX в. улиците нямат определена 

роля в административната организация на града. 
С идването на амбициозния валия Мидхад паша 
в Русчук се въвежда именуване на всяка улица и 
номерация на домовете и магазините. Старото име 
на улицата е „Джами-и джедит“ по името на съ-
ществуващата до началото на XX в. джамия (на 
мястото на днешния кръгъл шадраван в центъра). 
В източна посока тя продължава като шосе извън 
османската крепостна стена, която е минавала 

Фотос 3. Град Русе – план на инж. Т. Тонев от 1896 г. Фотос 4.  Улица Александровска в първите десетиле-
тия след Освобождението

Фотос 5. Градската градина с Паметника на Свободата и Окръжното управление
(Архивни снимки от 20-те години на ХХ в.)
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по днешния бул. „Цар Освободител“. По време 
на строителството на първата жп станция (1866) 
кривата, прашна и на места блатиста улица ста-
ва открита, широка, покрита с плочести камъни, 
с тротоари и газени фенери и има отклонение до 
самата жп гара“ [2, c. 24-26]. 

На улица „Александровска“ се намират два 
уникални площада – централният площад „Свобо-
да“ с градската градина и Паметника на свободата 
(Фотос 5) и площад „Княз Александър I Батем-
берг“, който е бил първият градски център след 
Освобождението през 1878 г.
Европейски стилове в русенската архитектура
 Навлизането на известните от XIX в. евро-
пейски архитектурни стилове в Русе започва още 
с определянето на града за столица на Дунавския 
вилает през 1864 г. и назначаването на Мидхат 
паша за негов валия. Тогава наред с корекциите 
на улици и създаването на тротоари и улично ос-
ветление, се строят и първите сгради, образец на 
неокласицизма от XIX в. Най-ярки представители 
на такива сгради са хотелите „Исле хане“ и „Гюл-
шахин“ (Фотос 6). Първият се отличавал с голям 
триъгълен фронтон над главния вход като основен 
архитектурен елемент, а вторият имал правоъгъл-
на форма с големи арковидни прозорци на първия 
етаж и два метални балкона на втория [3, c. 241-
242]. 
 Феликс Каниц описва „изящните нови по-
стройки в европейски стил“ в града, „между които 
големия хотел „Исле хане“, като дава подробнос-
ти около неговото съдържание – голяма зала, „из-
ползвана през зимата за увеселения, балове, пред-

ставления на оперни пиеси, комедии“, трапезария 
с маси за игри и „бюфет с унгарски и френски 
вина“ и удобни стаи, всички „доста добре обзаве-
дени“ [3, c. 241].

След Освобождението първата голяма об-
ществена сграда в града е на Окръжното управле-

Фотос 6. Хотел Гюлшахин (Руска военна снимка, 
1877–1878)

ние. Тя била построена по проект на австрийския 
архитект Фридрих Грюнангер. В духа на неокла-
сицизма сградата била с правилна геометрична 
форма, като стените били украсени с гипсови ар-
хитектурни профили. Основният архитектурен 
акцент се пада на централния ризалит (слабо из-
даване на част от фасадната стена на една сграда 
–  бел. ред.) с голяма каменна тераса, разположена 
над главния вход. В центъра върху главния корниз 
на лицевата фасада се издига фронтон с лъвска 
глава, под която бил монтиран и бронзов герб на 
България, а с римски цифри била отбелязана го-
дината и името на княз Батенберг, съгласно тради-
цията да се отбелязва времето на строителството. 
Същият много известен архитект по-късно про-
ектирал Метеорологичната станция и Флотската 
кула в Русе [2, c. 14-15]. 

Ще обърна по-подробно внимание на сгра-
дите по улица „Александровска“ поради изключи-
телното разнообразие при тях в използването от 
авторите им на европейски архитектурни неости-
лове. 

Когато започвало застрояването ѝ през 
1893 г., Русенската община приема правилник за 
строежа на частни сгради, чрез който се нарежда-
ло „всички фасади на сгради по главните улици на 
град Русе да бъдат богато украсени с пластична 
каменна декорация“ [2, c. 24]. 

Това наложило през 1912 г. обогатява-
не на уличните фасади с архитектурни елемен-
ти. Снабдяването с тях било улеснено, след като 
през 1897 г. в града започва производствената си 
дейност фирмата „П. Гавалас, Л. Маритис и сие, 

първа скулптурна ателиера“. В нея се изработвали 
мраморни скулптурни изделия, необходими за но-
вото строителство [2, c. 24]. 

В началото на XX в. на площад „Алексан-
дър Батемберг“, който тогава бил политически 
център на града, били построени освен сградата 

Фотос 7. Сградата на Мъжката гимназия в началото 
на XX в.
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на Окръжното управление и сградите на Мъжка-
та гимназия (Фотос 7) и банката на братя Симе-
онови. В тях се наблюдават освен елементите на 
неокласицизма и елементи на виенския сецесион.

Проектирането на Мъжката гимназия било 
възложено на арх. Петко Момчилов, който бил 
подпомогнат в работата си от арх. Франц Шолц, а 
за ръководител на строежа бил избран арх. Янаки 
Шамарджиев. Сградата била изградена в периода 
1894–1898 г. Тя се е отличавала с неокласистич-
ни форми по подобие на Окръжното управление. 
Структурата е правоъгълна, като централен осов 
елемент е ризалитно издадения напред главен 
вход. Арковидни прозорци и врати украсяват пър-
вия етаж на сградата, както и  втория етаж в зоната 
над главния вход.
  В периода между 1901 г. и 1915 г. започ-
нало застрояването на част от търговската улица 

„Александровска“. Автор на архитектурния про-
ект на един от магазините бил инж. Едуард Вин-
тер.  В духа на неокласицизма фасадите на сгради-
те били украсени с гербове и палистри, маскарони 
и спирални елементи. Една от сградите била хотел 
„Тетевен“ (Фотос 8) .
 От 90-те години на ХІХ и началото на XX 

в. в архитектурата на Русе и на големите българ-
ски градове освен неокласицизма започват да на-
влизат и стиловете на виенския необарок, еклекти-
ката и виенския сецесион. 
  През 1907 г. на главната улица „Алексан-
дровска“ по проект на арх. Тодор Петров бил по-
строен хотел „Бристол“ (Фотос 9). Фасадата на 
сградата е обогатена с релефни елементи и кули 
[3, c. 42].
 Един от образците на сецесиона в Русе е 
хотел „Сплендид“. Той е построен през 1912 г. 
от арх. Иван Лазаров.  Архитектурната украса на 
фасадата била осъществена с плоски орнаменти в 
абстрактна форма. В партера имало три луксозни 
магазина, а на първия и втория етаж били обзаве-
дени по осем стаи за гости.
 Проектирането на здание за Българската 
народна банка (1895) (Фотос 10) било възложено 

на швейцарския архитект Якоб Хайнрих Майер. 
Той построил здание с респектиращи фасади, обо-
гатени от една квадратна кула с кръгъл часовник. 
Предверието, коридорът и банковата зала били 
стилно декорирани.
 През 1896 г. е построен хотел  „Букурещ“. 
Негов собственик бил търговецът Йозеф Блау-
щайн – евреин от немски произход. Проектът бил 
възложен на арх. Иван Майор. Той украсил фа-
садата пищно с каменни склуптурни фигури на 
Меркурий, барелефи на амурче, държащо лебеди, 
с маскарони на жени и брадати мъже. За пръв път 
в България бил монтиран и асансьор, задвижван 
от човешка тяга. 

През 1912 г. била проектирана администра-
тивна сграда за нуждите на банката на българския 
банкер Атанас Буров (Фотоси 11, 12).  Тя била по-
строена от унгарския архитект Янович, който през 
1908 г. проектирал и жилището на Буров. Фасада-
та била обогатена с три символични фигури, изра-
ботени от керамика. Първата, на мъж, държащ чук 

Фотос 8. Улица „Александровска“ с разположените 
на нея хотел „Тетевен“ и търговски обекти (Пощенска 
картичка от 20-те години на ХХ в.)

Фотос 9. Улица „Александровска“ с хотел „Бристол“ 
(Архивна снимка от 20-те години на ХХ в.)

Фотос 10. Улица „Александровска“ със сградата на 
банката (Архивна снимка от 20-те години на ХХ в.)



и колело, характеризирала труда, втората, на жена 
с лавров венец и щит, била посветена на славата, 
а третата изобразявала бога на търговията Мерку-
рий. Изящните барелефи били защитени от свое-

образна ламаринена козирка. Както в интериора, 
така и по фасадата, арх. Янович умело използвал 
архитектурните и декоративни детайли в стил 
„Сецесион“, поръчани по каталог от чужбина [2, 
c. 47-48]. 
 В края на площад „Свобода“ се издигат 
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Фотос 11. Улица „Александровска“ с къщата на Буров 
(снимка)

Фотос 12. Улица „Александровска“ със сградата на 
банката на Буров (Архивна снимка от 20-те години 
на ХХ в.)

Фотос 13. Улица „Александровска“ със сградата на 
Акционерно дружество „Гирдап“ (Архивна снимка 
от 20-те години на ХХ в.)

симетрично разположени сградите на акционерно 
дружество „Гирдап“ (1897) (Фотос 13) и къщата 
на търговеца Коста Томов (1904), като и двете се 
увенчават с кули. Архитект на първата бил Самуил 
Данаилов. Младият автор, за да подчертаe ъгъла 
на зданието, вгражда в кулата кръгъл часовник [2, 
c. 65-66].
 Срещуположният на сградата на „Гирдап“ 
имот първоначално е бил собственост на Геор-
ги Губиделников. За да го застрои, той възложил 
през 1901 г. на инж. Георг Ланг изработването на 
архитектурен проект. Идеята на Ланг била да се 
построи сграда на два етажа, чийто ъгъл да под-
чертае с кула и скулптурна композиция. Въпреки 
обосновката, че една висока сграда би подчерта-
ла подхода към търговската улица „Александров-
ска“, градските технически служби не приели 
идеята и настояли да бъде премахнат втория етаж. 
Ланг преработил проекта, но и този вариант бил 
отхвърлен. Може би разочарован, Губиделников 
продал имота на търговеца Коста Томов. Той се 
обърнал към инж. Едуард Винтер да реши неле-
ката архитектурна задача. Винтер нанесъл мал-
ки корекции на фасадата и кулата, предложени в 
първоначалния проект, и  успял да го защити пред 
техническите служби. Така през 1904 година сгра-
дата била построена [2, c. 69-70]. 
 През 1890 г. на сесия на Общинския съвет 
бил поставен въпросът за създаване на градска 
градина в Русе. За най-подходящ е определен те-
рен от 15 декара собственост на Андрея Тюрио. 
Били поканени двама известни паркостроители: 
Рихард Нойвирт и Фердинанд Халубар. Градина-
та била планирана в необароков стил, характерен 
за повечето паркове и градини в Централна и За-
падна Европа. Освен познатите балкански видове, 
те залесили терена и с екзотична едро и дребно-
размерна растителност. За първи път в България 
били посадени японска ябълка, тис, палми, бана-

Фотос 14. Паметникът на Свободата (Архивна снимка 
от 20-те години на ХХ в.)
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нови храсти и фурми. Специално за градската гра-
дина по проект на русенския скулптор Владимир 
Владимиров е изграден малък фонтан на мъж, 
стиснал здраво хидра с широко разтворена паст, 
от която блика вода (скулптурата е изработена във 
фабрика „Мюлхаупт“ през 1936 г.).  По-късно била 
реализирана идеята да се построи Паметник на 
Свободата в Русе  (Фотос 14) в центъра на Град-
ската градина. През 1906 г. известният италиански 
скулптор Арналдо Цоки завършил величествената 
ренесансова статуя [2, c. 57-62].
 В самото начало на Градската градина се 
издига внушителната сграда на Доходното здание 
(сграда с театър, библиотека, кафене и търговски 

обекти, строена от 1898 до 1902 г.) (Фотос 15). 
Нейната история ни отвежда  през 1885 г., когато 
за Окръжен управител на Русе бил избран Никола 
Обретенов. За да бъде утвърден Русе като култу-
рен център, той препоръчал да бъде изградена мо-
дерна театрална сграда [2, c. 62-64].

Построяването на сградата било възложе-
но на Русенския градски общински съвет, който 
постановява „сградата да бъде двуетажна, чис-
лото на магазините да не бъде по-малко от 9, от 
които три с подница и складове за горния етаж. 
Освен това да се проектира едно помещение за ка-
фене (казино) около 200 кв. м. В горния етаж да 
се проектира един театрален салон – 300 кв. м и 
един салон за библиотека – 200 кв.м“. Всички от 
авторитетното жури, избрано от Общинския съ-
вет,  единодушно приели проекта на виенския ар-
хитект Петер Паул Бранг (румънски немец, роден 
в Букурещ, следвал във Виена)  с мото „Voila une 
idée“ (ето една идея).  Строителството на „Доход-
ното здание“ не вървяло лесно. Поради немския 
тип не били одобрени моделите на скулптурните 
фигури, символизиращи земеделието и войната. 
Затова възложили на инж.-арх. Т. Петров да ги 
преправи и побългари, като увеличи всички фи-
гури във височина. Така през 1902 г. „Доходното 
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здание“, първата в България сграда, премирана на 
международен конкурс и създадена за театрални 
нужди, била завършена. Величествената главна 
фасада със спокойния ритъм на аркадите, украсе-
ни с много пластични орнаменти и архитектурни 
детайли, увенчани със стели, вази, кули и купол, 
обогатена със скулптурна украса от седем симво-
лични фигури, създала неповторимо чувство за 
европейския характер на центъра на Русе [2, c. 62-
64].
Заключение
 Модернизацията на град Русе започва от 
средата на XIX в. с навлизането на нови европей-
ски стилове при строителството на обществени и 

търговски сгради. Градът се благоустроява, ули-
ците се постилат с калдъръм, изграждат се трото-
ари, улично осветление, появяват се зелени площи 
и фонтани. След Освобождението започва бурен 
процес на изготвяне на устройствени планове, 
благоустрояване на улиците, изграждане на пло-
щади и паркове и строителство на сгради в евро-
пейски стил. Градът постепенно започва да изме-
ня градоустройствения и архитектурния си облик. 
 Апогеят на голямото строителство в Русе 
започва от последното десетилетие на XIX в. Уси-
леното сградостроителство се съчетава с навлиза-
нето на изящни европейски стилове от онази епо-
ха. Това се свързва както с нарастналите финансо-
ви възможности и европейския вкус на русенските 
граждани, така и с модерните тогава архитектурни 
течения, донесени от десетките чуждестранни ар-
хитекти, практикували по българските земи след 
Освобождението, и българските архитекти, има-
щи възможността да се обучават в Европа, вклю-
чително със стипендии по държавна програма за 
създаване на наши специалисти. В архитектурата 
и градоустройството на Русе след началния пе-
риод на неокласицизма започват да се преплитат 
европейските стилове необарок, еклектика и се-
цесион, което прави градът да заприлича много 

Фотос 15. Сградата на Доходното здание (Архивни снимки от 20-те години на ХХ в.)
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по своя облик на градове като Регенсбург, Буда-
пеща, Виена,  Линц, Пасау, Прага, Братислава и 
др. Изграждат се площади и паркове, образец на 
европейското площадно и парково строителство 
от XIX в. Новите сгради формират изящни архи-
тектурни ансамбли от цели улици и квартали, от 
които най много се откроява улица „Александров-
ска“. Сградите на Русе притежават уникална ар-
хитектура, образец на европейските архитектурни 
стилове от XIX век.  Много от тях са вписани в 
регистъра за недвижими културни ценности на 
Министерство на културата, много други не им 
отстъпват по изящество и красота. Не случайно в 
началото на  XX в. град Русе си спечелва прозви-
щето „Малката Виена“. 
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ARCHITECTURAL ESTABLISHMENT OF THE CITY OF RUSSE AS A GATE TO EUROPE IN 
THE END OF XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY

Ventsislav Ignatov
Abstract
The city of Russe is often called „The Perl of Danube”. Architectural shape of this beautiful town was created in 
the beginning of XIX century. In this paper we consider first historical bases of the architectural styles in Russe 
starting from XIV century. The urban establishment of the city is presented from the point of view of European 
influence at this time. We call Russe – a gate to Europe, because the old houses in the down town show the unique 
architectural style of the city.
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ДВАМА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ С НАГРАДА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 

В БРЮКСЕЛ
Весела Василева,

гл. експерт, дирекция „Наука“ — МОН,
Национален организатор на

Европейския конкурс за млади учени
Министерството на образованието и наука-

та е организатор на Национален конкурс „Млади 
таланти“. Регламентът за участие в националния 
конкурс предвижда подготовката на научноизсле-
дователски и иновативни проекти в областта на 
естествените науки, социалните науки, информа-
ционните и комуникационните технологии.  
 Класиралите се на първите три места про-
екти в Националния конкурс „Млади таланти“ по-

лучават правото да представят България на Евро-
пейския конкурс за млади учени (EUCYS).
 Конкурсът EUCYS  (European Union 
Contest for Young Scientists) е ежегодно събитие на 
Европейската комисия, което се фокусира върху 
първите постижения на ученици и студенти под 
20 години в областта на науката и технологиите. 
Финансира се като част от „Хоризонт 2020“ и в 
него се включват участници от близо 40 държави, 

*Повече информация за конкурса на сайта  http://eucys2016.eu/
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включително САЩ, Канада и Южна Корея. Тази 
година в него участваха рекордните сто проекта. 
Белгия е домакин на конкурса за втори път след 
първото му издание през 1989 г.*
 Българският отбор участва в областите ма-
тематика, инженерни и компютърни науки, като 
трябва да се поясни, че журито и наградите са 
общи. Областите съществуват, за да се съблюда-
ва изискването всяка държава да изпраща проекти 
от три различни области, а интердисциплинарни-
те проекти като цяло могат да бъдат посочвани в 
произволна от релевантните области. 

Иван Иванов и Василен Цветков предста-
виха пред журито високотехнологичния проект 
„Intelligent Planting“ с който заслужиха приза 
„Иновации в храните и агрикултурата“. Като част 
от наградата, двамата ще имат възможността да 
присъстват на конференцията FOOD‘2030. Тя ще 
се проведе през м. октомври отново в белгийската 
столица Брюксел, а участие в нея ще вземат Ев-
ропейският комисар по наука и иновации Карлос 
Моедас и комисарят по земеделие в Европейската 
комисия Фил Хоган.    

Разработката, с която те впечатлиха журито, 
се нарича „Intelligent planting“ и е продукт, който 
има за цел да улесни потребителите в областта на 
селското стопанство. Системата осигурява мони-
торинг на състоянието на градините и контрол на 
техните поливни системи. Устройствата, поставе-
ни в обработваемата площ, имат три сензора –  за 
топлина, влажност и светлина. Поливната система 
може да се контролира автоматично и ръчно. Ако 
автоматичният режим е включен, потребителят не 
трябва да следи състоянието на почвата, тъй като 
контролът на напоителния процес се извършва от 
самото устройството.

В днешно време малките и средни сел-
скостопански предприятия използват значително 
количество ресурси за обработка, мониторинг и 
контрол на обработваемите площи. Според (инди-
катор за агроекология – напояване, по Евростат), 
около половината от поливните площ (6,2 % от 

11,3 %) действително се напояват. Следователно, 
налице е значителен проблем, свързан с автомати-
зацията на целия процес, който техният продукт 
разрешава.  

Иван и Василен са ученици с разностранни 
интереси. Василен e на 17 години и  учи в Матема-
тическа гимназия „Д-р Петър Берон” в XI клас. За-
нимава се с криптография, информатика и уеб ди-
зайн, а от скоро и с хардуер. От осми клас участва 
с проекти в различни състезания и конференции. 
През свободното си време обича да излиза с прия-
тели или да гледа филми и сериали. Спортните му 
занимания за свързани с тениса.  Иван също е в XI 
клас и учи също в Математическата гимназия. За-
нимава се с програмиране, разработка на проекти 
по информатика и 3D дизайн от доста дълго вре-
ме. В свободното си време обича да се разхожда из 
града, да играе или да гледа футбол.

На конкурса за млади учени България се 
представи с още две разработки – „Съществуване 
на нулеви суми в подмножества на крайни вектор-
ни пространства“ с автор Пресиана Маринова от 
Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе 
и високотехнологичния проект „Tracking System“ 
на Виктор Даков от Факултета по математика и 
информатика на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Пресиана Маринова пред-
стави силно техническа разработка върху оценка-
та на нулеви суми от вектори, която е интересна 
с това, че използва апарата на дискретните тран-
сформации на Фурие, а Виктор получи отлични 
отзиви за приложимостта и обществената значи-
мост на идеята си, но беше в конкуренцията на 
много проекти в областта на информатиката с раз-
нообразен характер.
 На заседание на националните организа-
тори на конкурса бе обсъден въпросът за дома-
кинството на България на Европейския конкурс 
за млади учени през 2019 г. Поемането на дома-
кинството от българска страна ще бъде една добра 
възможност за изява на българските млади надеж-
ди в конкуренция с европейските им приятели.

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
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АКАДЕМИЧНА ЗРЯЛОСТ
(АКАДЕМИК ВАСИЛ ГЮЗЕЛЕВ НА 80 ГОДИНИ)

Доц. д-р Георги Н. Николов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 Заради неговата неуморна дейност като 
академичен изследовател, университетски препо-
давател и общественик, изглежда някак неусетно 
акад. Васил Гюзелев закръгли осем от десетките 
на годините си. Неговият жизнен път начева в 
Гара Раковски (дн. Димитровград на р. Марица)  
през 1936 г., на 19 октомври – в деня на св. Иван 
Рилски, небесния покровител на българите. На-
учната му биография е изцяло свързана със Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“ – 
студент във  Философско-историческия факултет 
(1954–1959); асистент в същия факултет (1961–
1972); кандидат на историческите науки (доктор) 
от 1971 г.; доцент по Средновековна българска 
история в Исторически факултет (1972–1982); 
професор по Средновековна българска история в 
Исторически факултет (от 1982). За значителните 
си научни приноси е избран за член-кореспондент 
(1995) и редовен член (академик) на Българската 
академия на науките (2003) и почетен доктор на 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ (2000). В списъка на кариерните му по-
стижения могат да се отбележат още: ръководител 
на катедра „История на България“ в Историческия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1975–
1984); ръководител на Секция „Средновековна ис-
тория на България“ в Института по история при 
Българската академия на науките (1977–1983); 
директор на Националния исторически музей – 
София (1975–1977); директор на Българския из-
следователски институт в Австрия – Виена (1984–
1990); ръководител на катедра „Средновековна 
обща история“ в Историческия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“ (1990–1994); председа-
тел на Националната комисия по византинистика 
и медиевистика (от май 1997); председател на Ар-
хеографската комисия към Народната библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“ (от 2000); президент 
на Организационния комитет на 22 Междунаро-
ден конгрес за византийски изследвания, прове-
ден в София (22–27 август 2011 г.); председател на 
Организационния комитет за отбелязване 1000-го-
дишнината от смъртта на българския цар Самуил 
(2014).

 Освен многолетната си преподавателска 
дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ В. Гю-
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зелев е бил гост-професор с четения по среднове-
ковна българска история в следните университети: 
Московски държавен университет „Михаил Ломо-
носов“ (1983); Университет на град Кьолн (1984); 
Лайпцигски университет (1994); Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (2001–
2002). Отделни лекции и доклади е изнасял в уни-
верситетите и академиите в: Аахен, Виена, Грац, 
Залцбург, Мюнхен, Кьолн, Трир, Майнц, Гьотин-
ген, Хилдесхайм, Хамбург, Генуа, Рим, Милано, 
Венеция, Солун, Атина, Янина, Букурещ, Мадрид, 
Барселона, Осло, Берген, Мексико сити, Вашинг-
тон, Ню Йорк, Лондон, Бирмингам, Лос Анжелис, 
Токио, Париж, Будапеща, Пейч, Краков, Варшава, 
Лодз, Прага, Братислава, Белград, Охрид и др.

Сухата статистика на неговата библиография 
дава следните данни: досега В. Гюзелев е публику-
вал 72 книги, 350 научни статии и студии, 50 ре-
цензии, отзиви, предговори и библиографии и над 
200 научно-популярни публикации. По своя обем и 
качество това научно творчество може да се мери 
само с продукцията на най-големите български 
медиевисти от ХІХ–ХХ в. – Васил Н. Златарски 
(1866–1935) и Иван Дуйчев (1907–1986), чиито ду-
ховен ученик е В. Гюзелев.

*     *     *
„Аз съм разпилян като Пикасо в 

средновековните проучвания“
Васил Гюзелев

В научните изследвания на В. Гюзелев могат 
да се откроят няколко основни направления. Пър-
во място заема неговия афинитет към издирването, 
проучването и публикуването на нови исторически 
извори за историята на Средновековна България 
(ІV–ХVІІ в.). Тук могат да се отбележат по-специал-
но неговите публикации на новоиздирени домашни 
(старобългарски), византийски, венециански, гену-
езки, старонемски и други исторически източници. 
В голямото и тематично разнообразно творчество 
на В. Гюзелев могат да се отбележат някои акценти. 
Една книга и няколко студии той посвещава на ин-
ституционното изграждане на ранносредновеков-
ното Българско ханство – царство. Тук в полето на 
неговия изследователски интерес са прабългарски-
те титли кавхан и ичиргу боила. Предмет на много 
публикации е темата за покръстването на българи-
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те и християнизацията на България. Първо място 
тук заема публикуваната през 1969 г. монография 
„Княз Борис Първи. България през втората поло-
вина на ІХ век“ (преиздадена през 2014 г.). Напи-
сана оригинално и с използването на значителен 
масив от исторически извори, книгата впечатлява 
научните среди. Показателно е, че за нея се поя-
вяват 15 рецензии и отзиви от наши и чужди вид-
ни учени като Александър Милев (1904–1980), 
Василка Тъпкова-Заимова, Александър Каждан 
(1922–1997) и др. През следващите десетилетия 
темата за християнизацията неотстъпно присъства 
в научните изследвания на В. Гюзелев. Може да се 
каже, че венец на постиженията в тази област е из-
дададеният от него корпус с извори „Покръстване 
и християнизация на българите“ (2006, преизда-
ден през 2013 г.). Тясно свързан с тази тема е и 
интересът на автора към отношенията на Бълга-
рия с Римската църква. Многобройните статии на 
В. Гюзелев по тази тематика намират обобщение 
в книгата му „Папството и българите през Сред-
новековието (ІХ–ХV в.)“ (2009, преиздадена през 
2013 г.). В тази област следва да се отбележат и 
статиите за историята на Българската църква през 
Средновековието.

Друг тематичен кръг в научната продук-
ция на В. Гюзелев са отношенията на България и 
българите с Генуа и Венеция. Публикациите му 
включват политическите, търговските и култур-
ните връзки с италианските градове. Плод на не-
говата работа в италианските библиотеки и архи-
ви е издаването на корпуса с извори „Венециански 
документи за историята на България и българи-
те от ХІІ–ХV в.“ (2001). Под печат се намира и 
друг подобен том с генуезки документи за бъл-
гарската история. В публикациите на В. Гюзелев 
важно място заемат изследванията с историко-ге-
ографска насоченост. През 1977 г. на страниците 
на сп. „Археология“ той публикува програмната 
статия „Проучването на поселищната история 
на Средновековна България (Историография, съ-
временно състояние и задачи)“. По същество той 
посочи пътя за изследването на средновековните 
български градове, крепости и региони. Първата 
сериозна крачка към написването на една Tabula 
imperii Bulgarii medii aevi беше появата на сборни-
ка „Български средновековни градове и крепости. 
Т. 1. Градове и крепости по Дунав и Черно море“ 
(1981). Досега В. Гюзелев е написал статии, очер-
ци и книги за средновековната история (цялост-
на или частично) на следните български селища: 
Анхиало, Битоля, Боруй, Бдин, Димитровград, 
Калиакра, Карвуна, Констанция, Несебър, Нико-

пол, Охрид, Преспа, Сердика, Скопие, Търново, 
Хасково, Ямбол, а така също за мястото на Одрин, 
Солун и Цариград в българската история. Сред 
изследваните от него региони първо място и по 
брой на публикации, и по тематично разнообразие 
заема Добруджа и Западното Черноморско край-
брежие. Тук своеобразен връх е книгата му „Ис-
тория на Добруджа. Т. 2. Средновековие“ (2005). 
В последно време той публикува и два корпуса с 
географски съчинения за българските земи, в кои-
то са включени неизвестни досега и малко извест-
ни сведения за българите през средновековието 
(„България е огромна област и многоброен народ. 
Земя на блажени. Средновековни географски съ-
чинения за българските земи и българите (ІV–ХІV 
в.)“  (2012); „Бях в три страни, които и трите се 
казват България“. Географско пътеписни съчине-
ния за България и българите от ХV век“ (2014). 

Твърде важна област в изследователската 
работа на В. Гюзелев заемат проблемите на духов-
ната култура в Средновековна България. Освен 
многобройните статии и студии, тук трябва да се 
цитира заглавието на едно от добрите постижения 
в проучването на средновековната българска кул-
тура – монографията „Училища, скриптории, биб-
лиотеки и знания в България ХІІІ–ХІV в.“ (1985, 
преиздадена през 2014 г.), както и нейния немски 
вариант „Bulgarien zwischen Orient und Okzident. 
Die Grundlagen seiner geistigen Kultur vom 13. bis 
zum 15. Jahrhundert“ (1993), издаден от авторитет-
ното немско-австрийско издателство „Böhlau“. 

Любопитен щрих в научните занимания на 
В. Гюзелев са изследванията му върху една малко 
позната област от нашето Средновековие – пое-
зията. Резултат на дългогодишната му проучва-
телска и събираческа дейност са корпусите със 
стихотворения: „Самият Търновград ще разтръ-
би победите. Средновековни поети за България“ 
(1981) и „Средновековна поезия от и за българите“ 
(2015). В областта на българската медиевистична 
историопис В. Гюзелев е написал редица статии 
за българските историци Паисий Хилендарски 
(1722–1773), Спиридон Палаузов (1818–1872), 
Марин Дринов (1838–1906), Васил Златарски, Пе-
тър Мутафчиев (1883–1943), Александър Бурмов 
(1911–1965), Иван Дуйчев, Василка Тъпкова-Заи-
мова и др. 

Твърде разнообразни са и неговите пуб-
ликации за външната политика на Средновековна 
България: за българо-арабските, българо-визан-
тийските, българо-латинските, българо-немски-
те, българо-полските, българо-руските, бълга-
ро-сръбските, българо-унгарските отношения, 
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както и за връзките между България и Англия, 
между България и скандинавския свят и т.н. За-
едно с това В. Гюзелев има и статии в областта на 
средновековната българска нумизматика, епигра-
фика, дипломатика, изкуство и др.

Не на последно място, трябва да се посочи 
и неговата половинвековна (от 1961) преподава-
телска работа в СУ „Св. Климент Охридски“  – 
асистент, доцент и професор на хиляди студенти, 
научен ръководител и консултант на над сто ди-
пломанти (магистри) и на над трийсет докторан-
ти. Авторитетът му сред всички тях е неоспорим, 
а подготвените от него христоматии с извори и 
учебници имат твърде продължителен живот и на-
учна употреба.

Своеобразна рекапитулация на досегашни-
те изследвания за Българското средновековие  и 
стоящите задачи пред бъдните поколения българ-
ски медиевисти е книгата на В. Гюзелев „Апология 
на Средновековието“ (2004, допълнено преизда-
дена през 2013 г.). Заслужава да се цитира поне 

едно съждение от нея: „Най-важният и значим 
исторически резултат от Средновековието, ос-
танал и до днес, е българският народ с неговите 
присъщи белези и идентичност“. 

Виталността на В. Гюзелев върви ръка за 
ръка с неговия нестихващ стремеж за търсене и 
откриване на нови извори за историята на Сред-
новековна България. Само преди няколко месеца 
заедно с група млади латинисти той работи в ар-
хивите на Дубровник и в момента подготвя по-
редния том с нови документални свидетелстава за 
българската средновековна история. 

Учен от световна класа, Васил Гюзелев е 
уважаван и търсен автор в областта на медиевис-
тиката и византинистиката. Неговите произведе-
ния намират добър прием в нашите и чуждите на-
учни центрове и библиотеки.

Да му даде Бог здраве и сили, още много 
години за научна мъдрост!

Ad multos annos, professore!
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• автоматизирано търсене на информация по зададени теми;
• консултация за работа с електронни библиотечни каталози на световни научни библиотеки; 
• 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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ЗА ДИНАМИКАТА НА НАУКАТА, ИНДЕКСИТЕ ЗА 
ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕТО НА НАУКАТА У НАС
Проф. д.м.н. Николай К. Витанов,

Институт по механика – БАН

 Професионалният ми интерес към разби-
рането на динамиката на различни сложни систе-
ми е доста отдавнашен – още от времето, когато 
бях дипломант на проф. Николай Мартинов във 
Физическия факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и двамата изследвахме теоретично само-
съгласуваните структури в плазма и нелинейните 
вълни в Джозефсънови контакти. Малко след тези 
щастливи младежки времена щастието ми срабо-
ти и попаднах при (както го наричат днес) тихата 
суперзвезда на германската механика на флуиди-
те – проф. Буссе. Там, при него, познанията ми за 
сложните системи и математическите методи за 
описанието им се задълбочиха и разшириха, за-
щото усвоих успешно статистическите и вариа-
ционните методи за описанието на флуидната тур-
булентност. Запознах се със света на негаусовите 
разпределения, които по онова време започнаха 
да намират все по-голямо приложение в света на 
финансите и …. за описание на сложни научни 
системи. Последното ми беше доста интересно и 
започнах да попрочитам по някоя статия, ей така, 
за да си създам представа за какво иде реч. Кога-
то си достатъчно дълго в орбитата на суперзвезда, 
тя може да те зареди с много енергия, та и ти да 
почнеш лекичко да светиш. Но тогава не мислех 
за това –  времето си вървеше и получих възмож-
ност да си доучвам в Макс-Планк обществото за 
развитие на науката в Германия, там, където ди-
ректор беше прочутият организатор на науката и 
заместник-председател на обществото проф. Фул-
де. Тогава на мода излизаше наукометрията и гер-
манските университети и научни институти започ-
наха да минават през атестации. Старецът (така му 
казвахме на Фулде) наблюдаваше развитието на 
всеки един от нас, младежите, и понеже видя, че 
механизмът на тези атестации ме интересува, а и 
беше уверен, че такива неща с течение на времето 
ще започнат да се правят и в Източна Европа, ме 
насочваше към интересна и полезна литература, в 
която  започнах да намирам не само описание на 

системите за оценка на научната дейност, но също 
и математически модели за функционирането на 
научноизследователските системи.  И полека пред 
мен започна де се разкрива един нов свят и започ-
нах бавно да осъзнавам, че зад успеха на запад-
ните научно-технологични системи стои систе-
матична мениджърска работа, основана на добро 
познаване на законите за развитие на тези сложни 
системи. Започнах да забелязвам обаче, че у нас 
тези закономерности не се познават и не се прила-
гат, а малкото хора, които имаха понятие за какво 
иде реч, биваха неглижирани. Мозъци, наблъска-
ни с пропаднали идеологии, размахващи пръст и 
цитиращи Хайек и Фридман, господстваха в ме-
ниджмънта на българската научно-технологична 
система на политическо ниво и закономерно я 
доведоха до днешното състояние на тежка криза 
и разруха. Наивно се опитах да им обяснявам, че 
нещата не са така и че се вършат грешки. Обвиня-
ваха ме, че не разбирам от мениджмънт на науката 
и нямам права да критикувам Хайек, Фридман и 
Мизес.  Резултатът беше, че започнах да си публи-
кувам  идеите и разработките на запад, а техните 
„идеи“ изгърмяха тъй мощно, че още десетилетия 
няма да можем де си оправим научно-технологич-
ната система. И понеже винаги ме е интересувала 
математическата страна на въпроса, се ориенти-
рах към математическите модели. Голям принос 
затова имаше и Марсел Ауслоос – един истински 
интердисциплинарен учен с широки познания по 
нелинейни динамични системи. И с него започ-
нахме да изучаваме математическите модели на 
динамиката на научните системи. Излагахме иде-
ите си и моделите си, свързани с динамиката на 
науката и индексите за оценка на изследовател-
ската продукция на международни конференции и 
в научни издания. За да добия по-добра предста-
ва за сложните системи и за научно-технологич-
ната система, изчетох около 4000 статии по тези 
въпроси. В България идеите ми бяха посрещани 
с насмешка, на запад ги намираха обаче за доста 
добри*.

* Идеите на автора са изложени в книгата му „Science dynamics and research production. Indicators, indexes, 
statistical laws and mathematical models“ (Динамика на науката и изследователска продукция. Индикатори, индекси, 
статистически закони и математически модели). Springer International Switzerland, 2016 (http://www.springer.com/us/
book/9783319416298) (бел. ред.).
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 Науката е сложна самоорганизираща се 
система. Научно-технологичната система е диси-
пативна и за да се развива, т.е. за да преминава 
през поредица от все по-организирани състояния, 
тя се нуждае от потоци финансови, материални и 
човешки. Следователно, ако се сложи някой „ме-
ниджър“ на научно-технологичната система, кой-
то иска да намали, че и  да спре горните потоци, 
системата почва да деградира, т.е., почва да  мина-
ва през поредица от все по-хаотични състояния, а 
системата се скапва.

От гледна точка на схващането за национал-
ния академичен потенциал е много важна концеп-
цията за тройната спирала на научно-технологич-
ната система и на конкуренцията между нациите 
в науката и технологиите.  „Великите“ български 
политически мениджъри на науката още не мо-
гат да разберат, че тази конкуренция е абсолютна, 
т.е.в  чужбина никой не се интересува от социал-
ния статус на българските учени. Хората са въоръ-
жили учените си „до зъби“, сложили са им добри 
заплати и тези прекрасно поддържани армии от 
учени ни изтласкват от високотехнологичните 
сегменти с висока добавена стойност и голяма 
печалба. И „мениджърът“ наш се чуди защо. Ами 
защото насреща на умиращия от глад български 
учен стоят армии от добре осигурени и снабдени 
учени, командвани от научни „генерали“ – истин-
ски професионалисти. А нашият „мениджър“ ще 
обвинява учените си за поражението. Но истината 
е друга.

Наукометрията, библиометрията, вебомет-
рията и инфометрията са все клонове на науката, 
от които и специалистите в областта на динамика-
та на науката, и мениджърите на науката би след-
вало да разбират. Съществуват около 140 индекса 
и индикатора за оценка на научната продукция 
на учени, изследователски групи и организации, 
та чак до оценка на научната продукция на на-
учно-технологичните системи на цели държави. 
Сред най-често използваните индекси е индексът 
на Хирш, който има положителна страна, защо-
то е оценка едновременно и за публикационната 
активност, и за нейното значение, измерено чрез 
броя на цитатите на съответните статии. Но този 
индекс има и доста недостатъци, един от които е, 
че не отчита какъв е размерът на броя на  цитати-
те на най-цитираните статии – двама учени могат 
да имат например индекс на Хирш, равен на 10, 
но най-цитираната статия на единия учен да е ци-
тирана 30 пъти, а най-цитираната статия на дру-
гия учен да е цитирана 300 пъти. Друг проблем, 
свързан с индекса на Хирш, е проблемът с броя на 

съавторите. Има и други интересни индекси, като 
например g-индексът, индексите за персоналния 
успех на един изследовател или индексите, свър-
зани с оценката на научната продукция в мрежи 
от учени и научни организации.  Допълнителни 
индекси и индикатори се използват, когато оцени-
телят трябва да съпостави изследователските про-
дукции на групи от учени, научни организации или 
национални научноизследователски системи.  При 
конструирането на тези индекси се предполага, че 
системата има компоненти (учени, групи от уче-
ни, институти, факултети и т.н.) и всеки компо-
нент притежава елементи (статии, цитати и др.). 
Сред различните групи от индекси са например 
индекси за отклонение от дадена тенденция, ин-
декси за концентрация, индекси за кохерентност, 
индекси за дисбаланс, индекси за фрагментация,  
индекси, основани на концепцията за ентропия-
та, индекси, основани на концепцията за кривата 
на Лоренц, индекси за неравенство, индекси за 
предимство, системи от индекси за оценка на на-
учната продукция в изследователски институти, 
системи от индекси за оценка на националната 
изследователска продукция, геометричен метод за 
обособяване на поредица от научни елити с разли-
чен размер и т.н. Множеството индекси и индика-
тори дават възможност на оценяващия да подбере 
група индикатори и индекси, които максимално 
добре да му позволят да изпълни задачата си по 
оценка на изследователската продукция на учени, 
групи от учени или на научноизследователски ор-
ганизации.

Основните статистически закони и модели, 
свързани с динамиката  на науката и оценката на 
научната продукция, не могат да бъдат използвани 
според идеологически догми, което много мени-
джъри на научно-технологични системи не разби-
рат. Научноизследователските системи се разви-
ват, следвайки собствени статистически закони, 
които трябва да се познават. Не може някое „про-
веряващо величие“ да брои кой колко статии има 
в една изследователска организация. Например да 
отчита, че към 60 % от работещите имат по 1 ста-
тия, а много малко изследователи имат написани 
голям брой статии. „Безобразие!“ – крещи „ве-
личието“. –„Никаква ефективност и ефикасност 
няма тука!“. Всъщност „величието“ току-що е 
научило от собствен опит, че при научноизследо-
вателските организации действа законът на Лотка 
за научната производителност и има едно нещо, 
което е общо за всички сложни системи, подчиня-
ващи се на закони от хиперболичен тип – налице 
е концентрационно-дисперсионен ефект –  малко 
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на брой компоненти  (учени) притежават много на 
брой елементи (статии), а останалите компоненти 
притежават по няколко елемента. И  „величието“ 
започва да говори за реформи, а като погледнете 
от гледна точка на науката за сложните системи,  
поразиите, вследствие на това, че „величието“ е 
на позиция, далеч  по-висока от нивото  му на ком-
петентност, може да са огромни. При детерминис-
тичните и вероятностните модели на динамиката 
на науката и на величините, свързани с научната 
продукция (главно модели за еволюцията на ци-
тируемостта и на броя публикации), според много 
учени вероятностните модели преобладават, тъй 
като и законите, действащи в областта на дина-
миката на науката, са предимно статистически. В 
моите изследвания подборът на детерминистич-
ните модели е силно повлиян от собствените ми 
изследвания в областта на популационната дина-
мика и теорията на идеологическата борба. Много 
полезно е да се знаят детерминистичните епиде-
мичните модели на разпространение на научното 
знание, като модела на Гофман-Невил за динами-
ката на публикационната активност на групи от 
изследователи, модела на Дерек Прайс за растежа 
на научното знание, нуклеационния модел на нат-
рупване на цитати, модела на конкуренция между 
научни идеи и т.н. Вероятностните модели на ди-
намиката на научните системи са концентрирани 
около доста интересните  негаусови статистиче-
ските разпределения. Разпределението на Зипф 
играе почти същата роля в света на негаусовите 
разпределения, както нормалното разпределение 
в света на Гаусовите разпределения. Има цяла те-
орема, наречена теорема на Гнеденко-Дьоблин, 

която е нещо като аналог на централната гранич-
на теорема в света на негаусовите разпределения. 
Много от тези нашумели разпределения се появя-
ват, за да опишат характеристики на научната про-
дуктивност и на еволюцията на научноизследова-
телските системи.  Статистически процеси, като 
процеси на раждане и смърт, процесите на Юл, 
Уоринг и други, описват характеристики на цити-
руемостта и публикационната активност. Пак там 
се появява отрицателното биномиално разпреде-
ление и обобщеното обърнато разпределение на 
Гаус-Поасон. Научната информация старее и това 
стареене може да се свърже с разпределението на 
Уоринг, а научната продуктивност се моделира от 
стохастични процеси, чиито моделни уравнения 
съдържат като частен случай в себе си прочуто-
то уравнение на Фокер-Планк. И ако мениджърът 
знае всичко това, разбира фината структура на за-
кономерностите, които действат при еволюцията 
на  сложните изследователски системи и когато ги 
мениджира, няма да действа като слон в стъклар-
ския магазин на националната научно-техноло-
гична система.  
 В заключение, нека да споделя, че все 
още се надявам някой ден и политическите 
мениджъри на националната наука да започнат 
да се съобразяват с принципите на динамиката 
на науката и на оценката на научната продукция 
и това да доведе до създаване на стабилна 
научно-технологична система у нас, като вече 
направените грешки в политическия мениджмънт 
на националната наука не биват повтаряни отново 
и отново.

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

НАУКА – кн. 5/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

ON SCIENCE DYNAMICS, INDEXES FOR EVALUATION OF RESEARCH 
PRODUCTION AND SCIENCE MANAGEMENT IN OUR COUNTRY

Nikolay K. Vitanov
Abstract

 The paper begins by a short personal story about the personal way of the author in the area of studies on the 
dynamics of complex scientific systems and the assessment of the research production. Several consequences from 
the nonlinearity of research systems are discussed and the necessity of having well equiped, well paid, and capable 
army of national scientists is emphasized. Short information about indicators and indexes for assessment of research 
production follows and as an example the index of  Hirsch is discussed in more detail. The existence of statistical 
laws for evolution of research systems is further discussed in the text. The law of Lotka for scientific papers as 
welll as the concentration-dispersion effect presented in the most research organizations are briefly mentioned. The 
discussion ends by information about the deterministic and statistical models arising in the research on the evolution 
of scientific systems as well as by mentioning of statistical disttributions of Yule, Waring, etc. that describe some of 
statistical properties of the complex research systems connected to distribution of papers, citations, aging or research 
information, etc. All discussed topics are accompanied by observations of the author about the management of the 
national scientific system from the last quarter of century.
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ПИСМА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ,  СЪХРАНЯВАНИ  ВЪВ  ФОНДА  НА 
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ – ПЛЕВЕН

 В Български исторически архив при Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ 
и в личните архиви на комитетските дейци, с които Васил Левски е водил кореспонденция, се 
съхраняват уникални документи, свързани с неговата дейност и революционната организация. 
От епистоларното наследство на Апостола на свободата – 143 писма и документи, подписани 
лично от него, само няколко от тях се пазят извън архива в Народната библиотека – в Научния 
архив на БАН и Държавен архив – В. Търново. Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен е 
единствената музейна институция в България, във фонда на която се съхраняват две оригинални 
писма на Апостола на свободата – до Христо Иванов-Големия от 4 август 1872 г. и до членовете 
на революционните комитети в България от 15 юли 1872 г.

Писмата на Васил Левски бяха показани за пръв път извън залите на Военноисторическите 
музеи в изложбата „Безсмъртието на българския дух“, представена в Парламента на Република 
България под патронажа на председателя на 43-то Народно събрание госпожа Цецка Цачева. 
Експозицията е осъществена със съдействието на Общобългарски комитет „Васил Левски“, 
Общонародна фондация „Христо Ботйов“, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. 
От музеите, които се включиха в изложбата, Плевен бе представен от три културни института – 
Дирекция „Военноисторически музеи“, Регионален исторически музей и ХГ „Илия Бешков“ със 
съдействието на секция „Военна история“ и Плевенския клон на Съюза на учените в България.

 Писмото с дата 4 август 1872 г. е адресирано до Дели Христемага в Едрине и е с подпис 
Ас. Дер. Кърджяля (един от псевдонимите на Васил Левски). Съдържа указания за дейността на 
Вътрешната революционна организация и строгото спазване на конспирацията. Споменава се за 
дейността на Марин Станчов от Лясковец, убийството на дякон Паисий и задържането на един от 
виновниците. Дели Христемага е псевдоним на Христо Иванов-Книговезеца (Големия) – участник 
в двете български легии, член на революционния комитет в Търново и сподвижник на Васил 
Левски. За първи път това писмо е публикувано от Васил х. Стоянов-Берон (Археологически 
и исторически изследвания от д-ра Василя х. Стоянова–Берон, Търново, 1886 г., с. 311-312). 
По-късно Д. Т. Страшимиров публикува същото писмо в един от трудовете си (Васил Левски. 
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Живот, дела, извори. Т. І, Извори. С., 1929, с. 149-150), без да разполага с оригинала, използвайки 
публикацията на В. Берон. 

В годините на тази тема са посветени и други публикации: Бурмов, Ал. Поправки и 
добавки към издадените от Д. Т. Страшимиров документи за В. Левски. – В: сп. Българска мисъл, 
г. ХІІІ, 1938, кн. 7-8, с. 468-491; Минев, Д. Още няколко поправки и добавки към издадените от 
Д. Т. Страшимиров документи за В. Левски. – В: сп. Българска мисъл, г. ХV, 19401 кн. 7, с. 408-
410; Бурмов, Ал. Български революционен централен комитет. С., 1950, с. 58; Тодорова-Петкова, 
Б. Поправки към изданията на едно важно писмо на Васил Левски. – В: сп. Исторически преглед, 
г. Х, 1954, кн. 2, с. 79-82; Каратеодоров, К. Един непубликуван документ от Васил Левски. – В: сп. 
Исторически преглед, г. Х, 1954, кн. 4, с.117-121; Бошнаков, Н. За едно писмо на Васил Левски. 
– В: в. „Героично минало“, брой единствен, май 1960; Известия на държавния архив, Т. 53. С., 
1987; Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Николай Генчев. Документално наследство. Юбилейно 
издание по случай 100 години от гибелта на Васил Левски. С., 1973, Док. № 117, с. 205.

Писмото от 15 юли 1872 г. също е подписано от Аслан Дервишоглу Кърджяля. Съдържа 
указания какво е необходимо, за да се набавят средства за народната каса и как да става отчи-
тането им. Съобщава се за 10 броя устави, изпратени за действителните членове, с изричното 
указание всеки получател да се регистрира под определен номер и да се запише на кого какво се 
дава и кога. В писмото се споменава и за друг организационен документ – окръжно, с което да 
се  запознаят всички членове на организацията, като им се вменява задължението да работят при 
строго спазване на устава. Дадени са указания  всеки член да си набави оръжие, както и да се води 
дневник за парите в касата. Писмото не е публикувано в изданията на Кирила Възвъзова-Кара-
теодорова от 1973 и 1987 г. Обнародвано е  през 1982 г. от Л. Джипов (в. „Народна младеж“, бр. 
41/18.02.1982 г.;  в. „Септемврийска победа“, бр. 20/18.02.1982 г.; Известия на държавния архив. 
Т. 53, 1987 г.). 

Кога и как са постъпили тези писма в архива на Военноисторически музеи – Плевен, няма 
конкретни сведения. Предполага се, че са предадени от Васил Берон на Стоян Заимов за уреждане 
на проектирания от Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“ Музей на Българското възражда-
не и освобождение в София. Тезата се потвърждава от факта, че във фонда на Военноисторически 
музеи – Плевен се съхраняват и други документи от периода на националноосвободителното 
движение, публикувани също от Васил х. Стоянов-Берон.

Емилия Зорнишка – председател                                                        
на секция „Военна история“                                                        
към СУБ – клон Плевен

76

Списание „НАУКА” се публикува от началото на 2011 г. в сайта на НАЦИОНАЛНАТА 
МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на адрес: 

http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka 
Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва 
благодарност!



НАУКА – кн. 5/2016,том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

КНИГОПИС

С академик Васил Гюзелев в света на 
Средновековието

Васил Гюзелев. Съчинения в пет тома. 
Издателство „Захарий Стоянов“, С., 2013–2015.

  Васил Гюзелев
В навечерието на своята 80-годишнина све-

товноизвестният български историк-медиевист ака-
демик Васил Гюзелев издаде в пет тома няколко от 
най-добрите си монографични изследвания. Ако се 
има предвид обемното му научно творчество в пе-
риода 1960–2016 г. – 75 книги, над 400 научни студии, 
статии и рецензии и повече от 200 научнопопулярни 
публикации – вероятно биха могли да бъдат издадени 
още десетина тома с негови произведения.
 В т. 1 (502 с.) са публикувани две книги. В 
първата от тях „Апология на Средновековието“ (пър-
во издание – 2004 г.) е изяснен смисъла на термина 
Средновековие, въведен за пръв път от двама немски 
историци: Георг Хорн (1620–1670) и Кристоф Целер 
(1638–1707). Според тях периодът Historia medii aevi 
обхващал времето между залеза на две империи: За-
падната Римска империя (476 г.) и Източната Римска 
империя (1453 г.). В. Гюзелев се обявява в защита на 
Средновековието и посочва големите постижения на 
европейските народи през този период. Сред тях са 
европейският Университет, книгопечатането и др. 
Големи са техническите постижения на тази епоха 
(„гръцкият“ огън, триполната система за обработка 
на земята, закалената стомана, воденицата и вятърна-
та мелница, въвеждането на компаса, откриването на 
барута и използването на артилерията, пренасянето 
на нови земеделски култури от Америка и др). Спе-

циално е проследено наследството на Българското 
средновековие. В края на книгата накратко е предста-
вена българската медиевистика от ХІХ–ХХ в. с ней-
ните най-видни представители и постижения, като са 
очертани хоризонтите за бъдещи изследвания. Заслу-
жава внимание неговото заключение: „Историята на 
всеки клон от научното знание може да се изучава 
двояко: от една страна – като редуващи се един след 
друг във времето изследователи и техните приноси, 
исторически школи и направления; от друга страна 
– като връзка на дадената наука с другите науки и 
сходни направления, с обществената потребност и 
определения тип култура. Като значим клон на бъл-
гарската историческа наука медиевистиката е под-
чинена на тази основна и важна закономерност и се 
влияе от духа на времето, в което са живели и жи-
веят нейните представители“. Втората книга „По-
кръстване и християнизация на българите“ (първо 
издание – 2006 г.), започва със следното забележи-
телно мото на немския историк и философ Фридрих 
Енгелс (1820–1895): „Българите – народност, която 
в средните векове е била най-силна и страшна, днес 
са известни в Турция само със своето добродушие 
и мекосърдечност и смятат за чест да се наричат 
добри християни“ (1849). В четири студии В. Гю-
зелев представя последователно старобългарските, 
византийските, латинските и източните извори за по-
кръстването на българите. В пространно приложение 
са публикувани на новобългарски език 35  домашни, 
39 византийски и поствизантийски, 38 западни, 8 
арабски, 2 грузински, 1 сирийски, 1 еврейски и 1 ети-
опски извори. В обяснителните бележки В. Гюзелев е 
посочил основните издания на публикуваните извори 
и е коментирал тяхната фактология. Няма съмнение 
в дълголетното използване и цитиране на този нау-
чен корпус от бъдните изследователи на българската 
християнизация през следващите десетилетия.

В т. 2 (511 с.) също са публикувани две книги. 
Първата от тях „Княз Борис Първи (852–889; † 907)“ 
е незначително преработен вариант на първото изда-
ние от 1969 г. Една книга, която с право може да се 
определи като най-добрата монография в областта 
на българската медиевистика от втората половина на 
ХХ в. Отдавна това изследване чакаше повторното си 
издаване. Дано научната публика, петимна за добро 
четиво, се наслади на увлекателния исторически раз-
каз, съчетан със задълбочено изследване на изворите. 
В него В. Гюзелев е представил цялата палитра на 
многоликата българска история през девети век. Вто-
рата книга „Кавханите и ичиргу боилите на Българ-
ското ханство-царство (VІІ–ХІ в.)“ (първо издание 
– 2007 г.) е едно от малкото изследвания за институ-
ционалната структура на ранносредновековната бъл-
гарска държава. То се базира на две авторски студии 
от 1966 и 1971 г. В него В. Гюзелев разкрива функци-
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път на жизнена и творческа реализация 
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на своите научни занимания, но и в съдба.
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ите и ролята на кавхана и ичиргу боила, като прави и 
кратки просопографски бележки за техните носители 
в България. И двете книги отразяват най-ранния етап 
от развитието на В. Гюзелев като учен и изследвач на 
Българското средновековие.

Т. 3 (422 с.) съдържа книгата на В. Гюзелев 
„Папството и българите през Средновековието (ІХ–
ХV в.)“, (първо издание – 2009 г.). По същество тази 
монография отразява университетски курс от лекции, 
разработван и четен през последните 30 години пред 
студенти в Историческия факултет на Софийския 
университет. В първия дял на книгата е поместена 
кратка история на средновековното папство, а във 
втория са намерили място 6 студии за отношенията 
между България и Рим под надслов „Взаимно при-
вличане и отблъскване“. В третия дял на книгата е 
изложена документацията на взаимоотношенията 
между двете страни: публикувани са 56 документа в 
новобългарски превод. Книгата е снабдена с полезен 
научен апарат (списък на римските папи за периода 
366–1503 г. и др.).

Публикуваната в т. 4 (383 с.) монография на 
В. Гюзелев „Училища, скриптории, библиотеки и 
знания в България ХІІІ–ХІV в.“ е сред най-често ци-
тираните в научната периодика негови произведения. 
Тя е позната в българска (първо издание –  1985 г.) 
и немска версия (Bulgarien zwischen Orient und Okzi-
dent. Die Grundlagen seiner geistigen Kultur vom 13. bis 
zum 15. Jahrhundert. Wien – Köln – Weimar, 1993). Тук, 
към вече познатия текст, са добавени и няколко при-
ложения, посветени на библиотеката на Зографския 
манастир на Света гора, на цариградския Студийски 
манастир и българите, на Никола Българина – учи-
тел по славянска писменост в Дубровник, на възпи-
танието на българските средовековни владетели и на 
проблемите за цената на книгите и хартията в Сред-
новековна България, както и на чуждите писмени 
свидетелства за среднобългарския език от ХІІІ–ХІV 
в. По думите на автора тази книга е опит да се очер-
таят основите на българското духовно развитие през 
ХІІІ–ХІV в. и да се представят в образци някои от 
паметниците на българската държавност и култура. 
Изложението и изводите на В. Гюзелев заслужават 
вниманието на чуждестранните специалисти в тази 
област.

В т. 5 (663 с.) от съчиненията, озаглавен 
„Средновековна поезия от и за българите“ е публи-
кувано ново и напълно оригинално изследване по 
тази тема. Отчасти то се основава на една по-ранна 
книга на В. Гюзелев (Самият Търновград ще раз-
тръби победите. Средновековни поети за България. 
София, 1981).  В увода на това свое съчинение В. 
Гюзелев откровено споделя: „Много обичам поезия-
та. Възхищавам се от стиховете на добрите поети, 
когато те са дълбокомъдрени и наситени с искрена 

емоционалност. Поезията може би е най-силният 
израз на словото – негов синтез“. Първата част на 
книгата включва няколко уводни статии от автора: 1. 
Пътят на моята събирателска и изследователска ра-
бота; 2. Старобългарската поезия и нейните творци; 
3. Историческият епос на средновековните българи; 
4. Византийската поезия като извор за историята на 
Средновековна България;  5. Западноевропейската 
поезия (латинска и на народни езици) за българите 
и тяхната история; 6. Българите в източната поезия. 
Втората част е съставена от самите творби, публи-
кувани на новобългарски език. По същество това е 
антология от стихотворения, написани в периода ІV–
ХV век – 75 произведения на византийската поезия, 
30 старобългарски, 22 латински, 15 немски, 6 френ-
ски, 4 италиански, 3 норвежко-исландски, 2 арабски, 
и по 1 арменско, сръбско, османотурско и холандско 
– общо161 поетични творби. Сред авторите изпъкват 
изтъкнати книжовници – песнотворци и химнописци 
като Павел Дякон, Йосиф Студит, Константин Пре-
славски, Климент Охридски, Симеон Велики, Йоан 
Геометър, Теофилакт Охридски, Константин Манаси, 
Теодор Продром, Йоан Цецес, Мануил Фил, Теодор 
Метохит, Григорий Акиндин, Никифор Григора, Па-
триарх Евтимий, Ефрем Търновски, Петер Зухенвирт, 
Йосташ Дешан, Григорий Цамблак, Енвери, Йохан 
Гутенберг, Димитър Кантакузин и др. Към всяко сти-
хотворение под линия са приложени бележки с пояс-
нения. Това е първият подобен корпус от поетични 
творби за Българското средновековие. С него В. Гю-
зелев показва емоционалното отношение на авторите 
към средновековните българи. Заедно с това състави-
телят е акцентирал на историческата информация в 
поместените стихове. В някои случаи съдържащите 
се в тях сведения за българската история са едничък 
извор за описаните събития. По тази причина при 
превода не са спазени стихотворните норми, а е тър-
сен преди всичко точен и буквален превод на стихо-
вете.

Петте тома от Съчиненията на Васил 
Гюзелев са ценен принос в научната съкровищница 
за историята на Българското средновековие. В 
тях сериозното научно-критично изследване и 
възвишената емоция вървят ръка за ръка – едно рядко 
съчетание за откритие и представяне на нашето 
минало – за очите, за ума и паметта на българите.

Доц. д-р Георги Н. Николов,
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“
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Сто години след Първата световна война е 
дошло времето за цялостната оценка на събитията, 
за преосмисляне на българското участие в нея.  Това 
прави и акад. Георги Марков в своето обобщително 
изследване. Още тук трябва да се посочи, че книгата  
синтезира както неговите дългогодишни занимания 
с  проблемите на войните, водени от българската 
държава през второто десетилетие на ХХ в., така и  
основните тенденции при проучване на събитията от 
българските и чужди автори.

Двутомникът представя историята на една 
война, започнала с надежда и очакване, и завършила 
– по единодушното мнение на съвремениците ѝ, с 
покруса. В нейния баланс влизат много успешни 
битки, грандиозни победи (превземането на Тутракан-
ската крепост), много жертви, огромни финансови и 
организационни усилия, социално-писхологическо 
напрежение.

Авторът показва както причините за  
българската намеса в световния конфликт, така и 
ролята на войната за бъдещото развитие на страната, 
защото събитията от 1915–1919 г. очертават и по-
сетнешния (през 1941 г.) избор на страната за участие 
в новия световен военен конфликт.

Войната е видяна в нейната цялост – с 
предисторията ѝ, която допира до нерешения 
български национален въпрос (идеята за национално 
обединение), резултата от неуспешния край на 
Втората балканска (Междусъюзническата) война, в 
нейния ход с всичките му измерения, както и в нейния 
катастрофален край до подписването на Ньойския 
мирен договор. Аргументирано са представени 
мотивите за българското включване във войната – 
стремежът да се осъществи национално обединение, 
чувството за реванш за провалените от бившите 
съюзници в Балканската война български национални 
цели, съчетаването в едно на стратегически цели и 
политика в името на национални идеали, с моментни 
нагласи и временни настроения. 

Разкрити са сложните дипломатичеси игри,  
провеждани от Великите сили, свързани с привличане 
на България към воюващите, както и ясните послания 
от страна на българските управляващи за цената на 
тяхното участие. 

Показани са различните измерения на 
войната. От една страна, това са добре организирани 
и добре провеждани военни кампании, някои от които 
превърнали се в поредица от забележителни бойни 

успехи. Това особено ясно е откроено  при описанието 
на войната в Добруджа  през есента на 1916 г. с 
големите победи при Тутракан, Добрич и Кубадин.

Войната  е представена в нейното многобразие 
като висша държавна политика,  дипломация, фронт, 
но и  като тил; войната на политиците и висшето ко-
мандуване и войната на обикновения човек – било той 
от фронта или от тила. Отразени са в динамиката им 
и сложните взаимоотношения между политическите 
сили, между съюзниците, между политическото ръко-
водство на страната и Главната квартира.

Проследяват се различните фази, през които 
преминава отношението към войната – от желание за 
реванш и удовлетворение от първоначалните победи, 
през засилващо се разочарование по време на пози-
ционната война на южния фронт, до  безнадеждността 
и войнишкия бунт и дори  покрусата и гнева от реше-
нията на мирния договор.

Авторът  разглежда преди всичко ролята на 
България в световния конфликт – като фактор не само 
от балканско, но и от европейско значение. Нейната 
намеса решава войната на Централните сили със Сър-
бия (1915) и с Румъния (1916), а неучастието ѝ срещу 
Гърция през 1915/1916 г. превръща Южния фронт в 
невралгичен пункт за отбраната на Централните сили. 
Ясно е показано значението на българската армия, ро-
лята на България като мощна военна сила.

В хода на изложението са изградени портрети 
на политици, дипломати и военни, като например ню-
ансирания образ на цар Фердинанд, на генерал Жеков, 
на някои други български политици и висши военни. 
Показана е психологическата атмосфера през различ-
ните фази на войната.

Изследването представя българското участие 
във войната не като еднолично решение, а като сложен 
процес от влияние на редица фактори – геополитиче-
ски, социално-психологически и др.

Изложението може да се определи като синтез 
между фактология и анализ. Авторът се стреми непре-
къснато към обобщението, към показването на тенден-
ции, на нюанси и специфики. Огромният фактологи-
чески материал е отлично систематизиран и е подне-
сен  по един изключително увлекателен начин. Георги 
Марков иска не само да обобщи събитийната страна 
на войната с нейната предистория и следствия, а да 
разкрие процеси и тенденции, взаимозависимости, да 
постави въпроси и да намери техния отговор.

Изложението е изключително добре онагледе-
но с илюстрации – фотографии на политически, ди-
пломатически, военни и други  събития, на лица,  фак-
симилета и др.

Двутомникът за Първата световна война е за-
бележително постижение както на автора и чрез него 
на българската историческа наука, така и на книгоиз-
даването. Той се вписва в модерните световни тенден-
ции за многоаспектно, аналитично и есеистично пред-
ставяне на миналото.

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ
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Анализирайки характеристиките на съвременния 
тероризъм и операциите за неговото противодействие, 
е твърде просто да ги класифицираме само по техния 
мащаб, т.е. големите конфликти да се възприемат като 
конвенционални, а малките и локалните конфликти – като 
неконвенционални. Настоящите и бъдещите участници в 
конфликтите ще комбинират различни техники, търсейки 
успешно въздействие. Субектите във въоръжените 
конфликти, непритежаващи официална юридическа 
самоличност, ще участват основно в неконвенционални 
операции, а в общоприетите – като начин за водене на 
бойни действия – конфликти, ще участват единствено, 
ако въздействието улеснява постигането на крайната цел.

От друга страна, при анализа на актуалните 
проблеми, наред с опитите за задълбочено изследване, 
различни автори използват все по-често различни 
понятия, само защото са модерни или са били употребени 
от някой настоящ управленски фактор. Такъв е случаят 
с добилото голяма популярност в последно време 
понятие хибриден. В опита да се придаде актуалност 
на определени разработки, то се пришива, нерядко с 
бели конци, към различни съставни понятия, без да се 
аргументира с реални изследвания и да води до конкретни 
изводи.  

Анализът на генезиса на понятието показва, че то 
има над десетгодишно логическо развитие. 

Участието в неконвенционални операции на юри-
дически субекти на междудържавно ниво, в допълнение 
на провежданите от тях конвенционални бойни операции 
– за постигане на целите им и минимализиране на 
параметрите на ангажираност на бойния им потенциал 
– води до появата на нова класификация на военните 
конфликти. 

Успоредно с все по-комплицираните перспективи 
за трайно установяване на световен мир се увеличават 
и заплахите, пред които сме изправени. Те варират от 
появата на диктаторски режими, които се стремят да 
концентрират все повече власт, възможности и влияние на 
световната сцена – чрез поддържане на локални и глобални 
терористични организации, опити за придобиване на 
високотехнологични оръжия, до традиционния стремеж 
на отделни държави да нарушат статуквото в световен 
план и да се наредят в групата на световните суперсили 
чрез производството на оръжия за масово унищожение 
и високотехнологични конвенционални оръжия. Това, 
за съжаление, е залог, че опасността от възникване на 
конфликти ще нараства, при това те ще бъдат все по-
нетрадиционни и ще съчетават набор от характеристики. 

Един от водещите учени в областта на сигурността, 

съветник в морската пехота на САЩ и изследовател 
в Института за политически изследвания в Потомак, 
Франк Хофман,  в своя труд „Хибридна война и 
предизвикaтелства“ (Hybrid Warfare and Challenges, 2009) 
твърди, че в бъдещите конфликти значително ще се размие 
разликата между война и мир, между войници и обикновени 
граждани. Нараства вероятността да се изправим пред 
различни видове хибридни войни. Бих могъл да определя 
хибридната война като комбинация от традиционна война 
и терористични действия и бунтове, т.е. като съчетание 
между характеристиките на конвенционална война – 
висок брой на жертвите, и ентусиазъм, и фанатизъм, 
характерни за неконвенционалните конфликти.

Понятието хибридна заплаха се появява за пръв 
път в официален документ в доклада на Командването на 
обединените въоръжени сили на САЩ от декември 2008 г., 
наречен „Joint Operating Environment“, с последващ 
документ „Capstone Concept for Joint Operations“. Още 
през следващата година в Четиригодишния преглед на 
отбраната на САЩ се акцентира върху нарастващите 
комплексност и асиметричност на заплахите, а 
същевременно и върху нуждата от развиването на нови 
умения за отговор на Въоръжените сили. В документа 
тези проблеми се обобщават в понятието хибридни войни. 
По този начин се въвежда идеята, че в съвременните 
конфликти ще се използва разнообразие от традиционни 
и асиметрични тактики, техники и процедури. Анализът 
на съвременните заплахи показва, че тези, които 
някога са считани за по-малка заплаха – терористи, 
бунтовници, престъпни групи  – в съвременните условия 
се превръщат във все по-голяма опасност поради достъпа 
си до модерни системи оръжия. В този аспект армията 
на САЩ и страните-членки на НАТО възприемат нова 
стратегия, съобразена с очакването бъдещите конфликти 
да включват комплекс от съвместни конвенционални и 
локални военни действия с цел налагане на мир, а също 
и операции, насочени срещу терористични организации. 
Подобни военни действия най-точно могат да се определят 
като хибридни, което се обуславя от разнообразието от 
способи, сили и средства, използвани в тях.

Въпреки множеството примери за прилагането на 
хибридни подходи за противодействие в исторически 
план, в началото схващанията за същността на хибридните 
заплахи и формиране на съответните способности 
се приемат като екзотични, а в много случаи и като 
неаргументирани, без научна и изследователска стойност. 
За щастие, съвременните конфликти, стремежът към 
използването на различни, ефективно свързани помежду 
си операции, различни по характер, локация и използвани 
ресурси, недвусмислено опровергават скептиците. Ето 
защо в настоящия труд авторът анализира и обобщава 
връзката между онова, което вече знаем за тероризма, 
традиционните схващания за същността му и новите 
абстрактни понятия. Това, от една страна, ще позволи 
по-качествен анализ и оценка на заплахите, а от друга – 
проектирането и изграждането на адекватна и ефективна 
система за успешно противодействие. 
 Пожелавам успех на книгата сред широк кръг от 
читатели и нови успешни изяви на автора! 

Проф. д-р полк. (о.з.) Стойко Стойков,
секция „Сигурност и отбрана“ към СУБ

Петър Маринов.
Тероризмът – абстракции 
и реалности. 
Издателство 
„Изток – Запад“, 
С., 2016, 296 с.



ФОНДАЦИЯ София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1

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

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

Фондацията осъществява пет програми:

Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на специализирани школи и 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 сътрудничество
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, 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 програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-
технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

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.



Първият конгресен център в
България, построен в комплекса „Св.
Св. Константин и Елена“ през 1966 г.

от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,

а именно
Международния дом на учените

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

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

симултанни срещи.
Петте зали

разполагат с пълно
стандартно
оборудване:
➠ озвучителна

система;
➠ възможности за
запис и прожекции;
➠ уредба за

симултанен превод
и др.

Хотелът има
95 стаи,

а ресторантът –
400 места.

Инфраструктурата
на Конгресния

център „Ж.-Кюри“
позволява

гъвкавост и
пригодимост към

всяка проява.

Адресът е:
Международен дом на учените

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

9006 Варна
Тел.: (052) 36 11 61; 36 11 62;

Факс: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

За контакти в София:
„Наука Инвест“ ЕООД

1505 София, бул. „Мадрид“ №39
Тел.: (02) 943 01 28; 943 19 86

Факс: (02) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. st. Constantine and

Helena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,

namely
the „Frederic Joliot-Curie“ Interna-

tional House of Scientists
is the site you are looking for. The com-

plex can accommodate a gathering of up
to 300 participants, or several smaller

simultaneous meet-
ings. Full standard
equipment in the 5
meeting rooms is

available:
➠ loud speaker

system;
➠ recording facili-

ties;
➠ projection equip-

ment;
Possibility for simul-
taneous translation,

etc.
The hotel has

95 rooms, the res-
taurant – 400 seats.
The infrastructure of
„J.-Curie“ Confer-
ence Centre pro-

vides flexibility and
adaptability for every

event.

The address is:
International House of Scientists

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

9006 Varna, Bulgaria
Tel.: (+359-52) 36 11 61; 36 11 62;

Fax: (+359-52) 36 11 87;
E-mail: ihsvarna@mnet.bg

Contact in Sofia:
„Nauka Invest“ Ltd.

1505 Sofia, blvd. „Madrid“ 39
Tel.: (+359-2) 943 01 28; 943 19 86;

Fax: (+359-2) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org


