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АКАДЕМИЦИ – КМЕТОВЕ НА СТОЛИЦАТА СОФИЯ
Доц. д-р Цвета Тодорова
Преди 140 години на 3 април 1879 година
София е обявена за столица на България по инициатива на МАРИН ДРИНОВ от Учредителното събрание на Княжество България (Фотоси
1 и 2). Общоизвестно е, че проф. Марин Дринов
(1838 –1906) е един от най-ерудираните и заслужили първостроители на нова България от втората

Фотос 1. Марин Дринов

За 140 години на горещия кметски стол се
изреждат 64 личности с различни професии, социална и политическа принадлежност, управленски опит и постижения. На този фон се откроява
плеядата на кметовете – членове на БАН, които
паралелно с обществено-политическите, професионалните и научните си ангажименти отдават

Фотос 2. Учредителното събрание от 1879 г. в Тържествената зала на
конака във Велико Търново, гравюра от 1879 г.

време и енергия за издигането на престижа
на столичния град София.
Един от видните възрожденски учители и
участници в борбата за създаване на независима
Българска екзархия, българският писател, публицист, издател и политик ТОДОР ПОППЕТРОВ
ИКОНОМОВ е кмет на София едва
за половин година (1 юли 1880 – 30 декември 1880) (Фотос 3).
Родом
от
будната
Жеравна
(22.08.1838), получил образованието си
в Цариград и Киев, където завършва духовна академия, работил като учител в
Шумен и Тулча, училищен инспектор
на Варна, той пише няколко български
читанки (Фотос 4), става депутат в Учредителното събрание през 1879 г. и е първият кмет на Княжество България с кметски стаж преди това в Сливен и Бургас.
В годината на кметуването си в София е
и министър на вътрешните работи, а общинското управление преминава на подФотос 4. Читанка за второ
чинение единствено на МВР. За пръв път
отделение, Солун, 1888
под негово ръководство Столична общи-

половина на ХІХ и началото на ХХ в. Обаятелен,
уважаван, почитан и обичан, той се откроява с
изключителните си заслуги за издигането на европейския авторитет и име на страната ни след
Освобождението, както и за установяването на
нейната столица София [1, 2].

Фотос 3. Тодор Икономов

12

НАУКА – кн. 5/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА  ГОДИНА  ЗА  БЪЛГАРСКАТА НАУКА

на въвежда годишен бюджет, завършва се градоустройственият план на София и се полага основният камък на Първа класическа мъжка гимназия
на ул. „Московска“.
Впоследствие като окръжен управител на
Шумен е издигнат за председател на Второто Велико народно събрание през 1881 г. и оглавява
новосъздадения Държавен съвет през 1882 г. От
1884 г. е член на Българското книжовно дружество.
След идването на власт на Стамболов е подложен на политически гонения и e принуден да се
премести от София в Шумен, където се занимава
с книжарска дейност. Тодор Икономов е автор на
много учебници, мемоари и статии, публикувани
частично през 1897 г. и цялостно едва през 1973 г.
Умира през 1892 г. след неуспешен опит за самоубийство [3].
Българският просветен деец, филолог и политик от Либералната, по-късно от Демократическата партия ИВАН ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ
(1853 – 1901), най-големият син на просветния
деец Петко Славейков и по-голям брат на Христо
Славейков и Пенчо Славейков, родом от Трявна, е
кмет на София от 25 август 1885 до 19 октомври
1886 г. и народен представител (1886 – 1901) (Фотос 5).
Известно време учи
в английски колеж в
Малта, а от 1865 до
1871 – в Роберт колеж в Цариград (Фотос 6). След завръщането си в родния град
става един от основателите и пръв председател на читалище
„Трудолюбие“. Учителства във Враца
(1872 – 1875) и Стара
Загора (1876), преподава френски език в
Фотос 5. Иван Славейков с изписани годините на
кметуване
Роберт колеж (1876 –1878). След потушаването на
Априлското въстание през 1876 г. съвместно със
Ст. Панаретов изпраща материали до английската
преса, в които разказва за проявените жестокости
по време на въстанието.
От 1884 г. е редовен член на Българското
книжовно дружество, а от 1898 до 1900 г. е председател на неговия Историко-филологически клон.

Фотос 6. Преподаватели и учащи се в Робърт колеж,
първият на ІІ ред e Иван Славейков

Като член на БКД, днешната БАН, Славейков
поема кметския пост със самочувствието на млад
академик. Но му се пада да ръководи столичния
град в напрегнатото военно време след Съединението. Благодарение на създадената организация,
в която активно участва и кметът Ив. Славейков,
сръбските нашественици са отблъснати.
След управлението на София Ив. Славейков
влиза в Парламента, а венецът на политическата
му кариера е назначението за просветен министър
в правителството на Петко Каравелов. Като такъв
умира през 1901 г. Своеобразен паметник на кметуването на Ив. Славейков остава построената по
негово време сграда на Българския парламент [3].
Част от личния му архив (11 архивни единици от 1870 г.) се съхранява във фонд 1451К в
Държавен архив – София [4].
Видният български учен, общественик,
политик, педагог, филантроп, дописен (1875) и
действителен член (1884) на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките, ЙОСИФ АНТОНОВ КОВАЧЕВ (1839 – 1898)
е софийски градоначалник от 20 октомври 1886
до 1 ноември 1887 г. (Фотос 7). Той е първият главен секретар на МВР, станал кмет на София.
Името му е добре познато сред педагогическите среди, но както подчертава през 1939 г. проф.
Генчо Пирьов, независимо от факта, че „името на
Йосиф Ковачев краси едно от най-хубавите първоначални училища в столицата, малцина са, които
знаят за голямото дело на този наш будител, който
така сполучливо стана един от мостовете на две
значителни епохи от нашия исторически живот“.
Йосиф Ковачев е роден на 14. 01. 1839 г. в гр.
Щип, Македония. До 1860 г. учи в родния си град,
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след това завършва Духовна семинария в Белград
(1863) и Духовна академия в Киев (1868). Работи като учител в различни селища в Македония и
главен учител в Габрово (1868/69). Заема различни административни длъжности – училищен и губернски училищен инспектор в София, началник
на отдел „Народно просвещение“ в Пловдив.
След
Освобождението участва активно в
политическия живот и в
изграждането на новата
българска образователна
система. Йосиф Ковачев
е депутат от Великото
учредително събрание в
Търново, председател на
Губернския съвет, главен
секретар на Държавния
съвет и негов член, чиновник при дипломатическото агенство в ЦариФотос 7. Йосиф Ковачев, фото Ив. Карастоянов

град и финансов администратор на техническата
комисия, отговорна за построяването на ж.п. линията Цариброд – Вакарел. Той е сред първите седем преподаватели във Висшето училище, днешния Софийски университет, наречени сполучливо
в обществото новите седмочисленици. Работата
му като извънреден преподавател по педагогика
във Висшето училище продължава от 1 октомври
1888 г. до смъртта му на 31 октомври 1898 г.
Автор е на различни методически ръководства, помагала и учебници, свързани предимно
с въвеждането в българското училище на т.нар.
„звучна метода“: „Школска педагогия или методическо ръководство за учителите и управителите на народните школи“ (1863), преиздадена през
1873 г. – това е първият научно подготвен учебник
по педагогика; „Буквар за нагледна и гласна метода“ (1874); „Български буквар по звучната метода
за народните школи“ (1875), който претърпява 5
издания до 1885 г. и „Ръководство за първоначалното обучение в четенето и писането по звучната
метода“ (1879). Като преподавател във Висшето
училище превежда книгата на Леон Доната „Експериментална политика“ (1888) [5, 6].
Йосиф Ковачев и съпругата му Екатерина
Ковачева завещават над 1 200 000 лв. за български
народопросветни цели. На 2 юни 1899 г. Ек. Ковачева прави завещание и оставя цялото си имущество на Висшето училище (СУ), в което покойният
ѝ съпруг е бил преподавател. Волята ѝ е да се об-
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разува фонд на името на двамата съпрузи и да се
нарича „Благотворителен фонд Йосиф – Екатерина“ [7].
Кметуването на Й. Ковачев логично е подчинено на неговия основен приоритет – образованието. Той се занимава с откриването на нови
училища и облагородяването на старите. Не пренебрегва и работата по градоустройството, като
разширява уличната мрежа на столичния град [3].
Лекарят-хирург и политик от Прогресивнолибералната, по-късно от Народната партия, ДИМИТЪР ПЕТРОВ МОЛЛОВ е кмет на София
от 16 юли 1895 до 30 септември 1896 г. (Фотос 8).
Корените на Молловия род са в еленското
село Беброво. Първите данни за него са от края на
XVIII в. Петър (1770 – 1861) е бил свещеник. От
сина му поп Димитър са най-известните представители на рода. Внукът Димитър Моллов е роден
през 1845 г. в Елена, завършва медицина в Москва и е първият българин с титлата „доктор“. Като
един от организаторите на здравното дело в България след Освобождението и депутат в I Велико народно събрание през 1879 г. е създател на първия
здравен закон (1879), председател на Върховния
медицински съвет (1879 – 1882), сред инициаторите за основаването на Александровската болница в София, основател на Българския червен кръст
(1883) (Фотос 9), заместник главен лекар на Българската войска (1884 – 1887), съосновател (1901)
и пръв председател на Българския лекарски съюз.
Като възпитаник на руската медицинска школа д-р
Моллов е активен привърженик на профилактичното направление в българското здравеопазване
[8].
През 1881 Д. Моллов става дописен, а
през 1884 г. – действителен член на Българското книжовно дружество.
Той е и негов подпредседател (1898 – 1911) и
председател на Природомедицинския клон (1884 –
1898, 1900 – 1911).
Фотос 8. Д-р Д. Моллов, фото Ив. Карастоянов

До 1886 г. три пъти е народен представител
и министър на просвещението в правителството
на Драган Цанков от 1884 г. Като русофил д-р Д.
Моллов е преследван от Ст. Стамболов. След убийството на Христо Белчев през 1891 г. е интерниран
в село Беброво. Завръща се в София след падането
на правителстовото на Стефан Стамболов от власт
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кмет на София само за шест месеца (1 октомври 1896 – 7 април 1897) (Фотос 10).
Първоначално e един от водачите на Консервативната партия, но по-късно участва в правителства с противоположна политическа
ориентация, като
тези на Стефан
Стамболов,
Константин Стоилов и
Тодор Иванчов. Дописен член (1882) и
редовен член (1884)
на БКД/БАН.
Притежателят
на един от най-красивите домове в
Фотос 9. Сградата на Болницата Червен кръст, строена Стара София Гри1907–1909, арх. Г. Фингов, К. Маричков, от 1951 г. Ин- гор Начович е ро- Фотос 10. Григор Начович
ден на 3 февруари
ститут за бърза медицинска помощ „Н. Пирогов“
1845 г. в Свищов и
Първата електрическа крушка в София започва обучениесветва на 1 юли 1879 г. по повод възкачването на то си в местното
престола на княз Александър І Батенберг. В този гръцко
училище.
контекст пловдивският вестник „Марица“ (г. ІІ, С възможностите
1879, № 99, с. 3 – 4) съобщава: „Вчера стана една си на потомък на
превъзходна илюминация. Градината срещу па- заможен търговец
лата бе великолепно украсена“, а „Г. Доктор Ди- продължава обрамитър Моллов достави из Виена апарати и други зованието си във
потреби за произвеждане на електрическо слън- Френския католице, което осветляваше всичката градина и град- чески колеж в Конския часовник...“. Първото градско електрическо стантинопол и в
осветление в Европа! През 1896 г. в приземието Търговското училина павилиона е инсталирана електрическа дина- ще във Виена, къмомашина на „Сименс“, доставяла впоследствие дето усвоява френФотос 11. Корица на книгата
и резервно електрическо осветление на двореца. ския и немския „Григор Начович. Из дневниПоради това изящната в архитектурно отношение език. Завършва по- ците“
малка сграда на ул. Московска 11 придобива проз- литически
науки
вището „юзината“.
във Висшата финансова школа в Париж и става
През 20-те години на XX в. д-р Д. Моллов един от най-добрите финансисти в България. По
дарява на Софийския университет парцела си на онова време само д-р Константин Стоилов притеМолловия хан (най-прочутият софийски хан след жава образование на аналогично ниво.
Освобождението), който е част от двора на УниНо вместо да остане в Европа, той се заверситета.
връща в родния Свищов. През 1866 г. оглавява
Има двама синове Владимир и Васил – про- местния таен революционен комитет. На следвафесори по право и медицина в Софийския универ- щата година е принуден да бяга в Румъния, за да
ситет, академици [9]. Умира на 21.01.1914 г.
се спаси от поробителя. Записва се в Българската
ГРИГОР ДИМИТРОВ НАЧОВИЧ, на- добродетелна дружина в Букурещ. Подпомага зационалреволюционер, обществено-политически минаването на доброволци за Втората българска
и държавен деец, политик и дипломат, финансист легия в Белград. От Букурещ заминава за Виена,
и публицист, строител на съвременна България, e където се посвещава на търговските дела на свояпрез 1894 г. и оглавява Парламентарната анкетна
комисия, разследваща неговото управление.
По времето на кметуването на д-р Д. Моллов
столичният град се електрифицира и се строи паметникът на В. Левски [3].

1

Член 2 от Закона за БАН, Държавен вестник, ХХХIV, № 25, 1 февр. 1912.
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та фамилия. Там основава книжовно дружество
„Напредък“. Като кореспондент на немскоезични
и френски издания не само разкрива зверствата
на османлиите, но и организира изпращане на доброволци за Руско-турската война, в която сам се
включва. Работи за руското главно командване и
се завръща в България с десанта на руските войски при Свищов през 1877 г.
Народен представител е в Учредителното
събрание (1879 – 1900). Още в първото българско
правителство поема най-важното министерство –
на финансите (1879 – 1880), какъвто продължава
да бъде последователно през 1882 – 1884, 1887 –
1888 и 1891 – 1892. Съвместява поста с ресора на
външните работи. През 1880 – 1881 г. е помощник-кмет на София. Следващата година е министър на вътрешните работи и член на Държавния
съвет. През 1884 г. е изпратен като дипломатически представител в Букурещ, където остава 5 години. От 1889 до 1891 г. е дипломат във Виена.
Последното му, 11-о поред правителствено назначение, е с ресор търговия. Няма друг български
политик, който да е участвал в толкова много Министерски съвети, колкото него. От 1903 до 1906 г.
Начович е посланик в Цариград.
Редактор и сътрудник е на в. „Марица“ (1878
– 1885), „Витоша“ (1879 – 1880), „Български глас“
(1879 – 1883), „Свободно слово“ (1893 – 1894) и
др. Завършва кариерата си като журналист. Автор
е на книги по земеделие и тютюнева индустрия.
Изключително образован и информиран, Гр.
Начович оставя внушителен архив от над един
млн. страници, все още неразкрит напълно. Публикуваните части от пространните дневници (Фотос 11) на пребиваванията му близо 30 години във
висшата политическа и икономическа власт като
участник и наблюдател разкриват както неговите
разностранни интереси, така и безпощадните му
оценки за време, елити, личности, нрави, обществена система [10].
Почива на преклонната за онази епоха възраст от 75 години на 4 януари 1920 г. Шестмесечното пребиваване като кмет на Начович, чието име
днес носи малка улица в София, не е запомнено с
някакви значителни придобивки за града. Още повече опитният политик заради многобройните си
ангажименти заема поста само формално. Реално
длъжността се изпълнява от неговия помощник
Димитър Ножаров [3].
Последният представител на плеядата софийски кметове-академици, чийто професионализъм му отрежда значително по-дълго и открояващо се присъствие на кметския стол, е ИВАН
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НИКОЛОВ ИВАНОВ (Фотос 12) – български
инженер, политик и учен, член-кореспондент на
Българската академия на науките. Той е най-дълго управлявалият кмет на София – от 25 май
1934 до 9 септември 1944 г. (10 години, 3 месеца
и 15 дни). Този период се определя като „10 златни години за София“.
Роден е на 2 юли 1891 г. в Сливен. Баща му
– полк. Никола Иванов, е сред героите на Балканската и Междусъюзническата
война.
Завършва основно
образование в Стара
Загора, а през 1909 г.
– средно в София. В
същата година влиза
в кадетския клас на
Военното училище
в София, но го напуска през 1910 г.
От есента на 1910
учи хидроинженерно строителство в
Фотос 12. Инж. Иван Иванов Мюнхенския технически университет,
Германия. След избухването на Балканската война
се завръща в България и се включва като доброволец. Участва и в Междусъюзническата война.
През 1915 г. се дипломира като строителен инженер. След завръщането си в България през 1918 г.
завършва школа за запасни офицери и е зачислен
като поручик в 35-а железопътна строителна дружина. По време на Първата световна война участва като ръководител на строежа на железопътна
линия в Македония.
На 25 юли 1925 г. е публикуван Закон за
строителство на водопровода „Рила – София“.
Иван Иванов е назначен за директор на Дирекция
за строителството на водопровода. Командирован
е в Австрия, Германия, Италия и Испания за проучване водоснабдяването в тези страни. Строителството се извършва в два етапа. Първият включва
участъка Бистрица – София, изграден за по-малко
от две години и поставил началото на доставянето
на вода от реките Бели Искър и Леви Искър на 24
октомври 1926 г. Вторият етап – от село Бистрица до Рила – започва да функционира през 1928 г.
Всичките основни съоръжения влизат в експлоатация до края на 1932 г. Това са 16,1 км тунели, 35
км канали и 35 км железни тръбопроводи. На 23
април 1933 г. на специално построения за целта
басейн на стадион „Юнак“ Рилският водопровод
е тържествено осветен. Инж. Иван Иванов е удос-
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тоен с орден „За гражданска заслуга“ III степен от
Министерството на вътрешните работи за успешното завършване на водопровода. За този негов
изключителен успех тогавашният кмет на София,
ген. Владимир Вазов, му дава прозвището Рилски.
В периода 1924 – 1944 г. публикува статии,
както на български, така и на немски, сръбски и
румънски език, по проблемите на водоснабдяването на София, тунелното и язовирното строителство, пречистването на водите. През 1934 г. по доклад на акад. Георги Бончев е избран за дописен
член на Българската академия на науките.
Една година след успешното завършване на
водопровода „Рила – София“ с Постановление на
Министерския съвет от 23 май 1934 г. и Указ 210
на Цар Борис III инж. Иван Иванов е назначен за
кмет на София.
Много са реформите в работата на общината по негово време. Въведени са сборният данък,
състоящ се от преки данъци и такси за имотите,
картотечната система, стриктните условия в новосъздадената служба „Чистота“, за която са осигурени 30 камиона и 830 служители. Създава се
общинска статистическа служба, банка, полиция,
стража, служба за украса на града, новата служба
„Културни грижи“1. Строга отчетност пронизва
всички действия на столичната управа. Разходите
на кметството се публикуват в месечното списание на общината „Сердика“ (1937 – 1952).
Трудно е да бъдат обхванати всички постижения на столичната община през годините на
кметуването на инж. Ив. Иванов. Преди всичко се
осъществява планомерното изграждане и преустройството на редица емблематични и необходими за управлението и развитието на столицата и
страната сгради. Сред тях следва да бъдат отбелязани Съдебната палата (1929 – 1941), сградите на
БНБ (1939), МВР (1936), Министерството на войната (1939), Народната библиотека (1939, завършена 1953), Пощенската палата (1940), Доходното
общинско здание (1937), Върховният арбитражен
съд (сегашната Върховна административна прокуратура, 1939), Университетската хирургическа
клиника (1936), днешното УАГ на ул. „Сердика“
5 и новата сграда на Столичната община на ул.
„Московска“ 33 (1939), с което се създават добри
условия за работа на градските власти.
Като градоначалник инж. Ив. Иванов полага
изключителни грижи за превръщането на столицата в модерен културен и образователен център
и се заема с изграждането на Централната сграда

на Софийския университет – Ректората (официално откриване – 1934 г.), както и с неговото разширение с двете нови крила (1940, завършени след
края на войната през 1952 и 1985 г.), Зала „България“ (1937, възстановена след бомбардировките
през 1949 г.), Природо-научния музей (1937), Музикалния театър (1938), Славянска беседа (новата
сграда, 1936), Държавната художествена галерия
(1937), Военното издателство (1944), паметника
на Патриарх Евтимий (по идея на кмета Ив. Иванов от 1934 г., открит през 1939 г.).
Строят се общински жилища, нови училищни сгради, общински бани, болници, млекоцентрала, месоцентрала, 4 разсадника, нови паркове и
градини, 4 нови лечебници, летни лагери за бедни
деца, оформят се „Алеята на възрожденците“ и
къпалнята „Мария-Луиза“ в Борисовата градина.
Създаден е химнът на София, но текстът остава
без музика.
Автобусният транспорт тръгва по софийските улици на 26 април, а първият тролей е пуснат на
8.02.1941 г. по линията София – Горна баня.
Емблематичният девиз на столичния град
„Расте, но не старее“ намира конкретна реализация по времето на кметуването на инж. Ив. Иванов,
когато през 1938 г. към Столична голяма община
са присъединени околните села (Бояна, Княжево,
Красно село, Горна баня, Надежда, Слатина, Дървеница и Драгалевци). В резултат от 287 097 души
при преброяването през 1934 г. жителите на града
нарастват на 401 000 през 1939 г., а през 1946 – на
435 000 души [11].
		 Така през десетилетието на кметуването на
инж. Иван Иванов София се превръща в привлека-

Фотос 13. Планът „Мусман“ и Голяма София

В нея работят писателите-комунисти Петър Славински и Орлин Василев, поради което кметът е следен за
връзки с комунистите.
1
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телен европейски град, оценен по достойнство от
чуждите журналисти. Статия под заглавие „Един
истински подвиг“ на френския журналист Vaux
de Foletier от 1940 г. описва София като „твърде
малко балкански град“:
„Вместо ориенталските лабиринти, пред
нас се простират улици, които се пресичат под
прав ъгъл, отделяйки правилни четириъгълници...
Едва преди 60 години София стана столица на независимото царство България. Обаче нито една
улица не е запазила турския си вид. От времето
на отоманското владичество е останала само
една джамия, която без минаре е превърната в
археологически музей, и оставената на турската
верска общност джамията Баня баши…
Характерното за София е богатството ѝ
със свободни площи. Паметниците се открояват
отлично всред широките площади и булеварди;
градините са многобрайни и добре поддържани.
В този град се диша добре. София е чиста като
северен град, с улици измивани често с обилна
вода…“. [12].
Паралелно инж. Иванов е избиран и на отговорни обществени постове – председател е на
Дружеството на българските специалисти по водопровод и канализация, Съюза на общинските
служители, Съюза на българските градове, на Националния комитет по енергетика. Преподава като
частен хоноруван доцент по високи водни строежи и язовири във Висшето техническо училище.
В условията на настъпилите политически промени след 9.09.1944 г. той е освободен от кметската
длъжност и на 22.04.1945 г. е осъден от Народния
съд на смърт. След обжалване присъдата е намалена на 15 години строг тъмничен затвор. Заради
значителните си професионални заслуги с Указ №
3 от 9 декември 1946 г. инж. Иван Иванов е помилван и освободен от затвора, а след 2 години (1948)
– съдебно реабилитиран. По нареждане на Георги
Димитров се включва като инженер в разгръщащото се хидротехническо строителство.
През 1947 г. Министерството на електрификацията възлага с договор на инж. Ив. Иванов
ръководството на комисия за проучване, проектиране и построяване на днешния язовир „Искър“,
а през 1948 г. го назначава за главен инженер на
„Енергохидропроект“. През 1953 и 1955 г. в сп.
„Природа“ той прави равносметка на извършеното и ползите от водопровода „Рила – София“, язовир „Бели Искър“ и каскада „Искър“.
След пенсионирането си през 1956 г. инж. И.
Иванов продължава да работи активно като експерт за развитието на българската енергетика и
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хидротехническото строителство.
Дългогодишния си опит в проектирането и
строителството на хидротехнически обекти той
обобщава през 1959 г. в съавторство с геолога
проф. д-р Д. Яранов и инженерите Константин
Попов, Иван Груев, Любомир Наков, Н. Щилянов
по поръчение на тогавашния Държавен комитет
по строителство и архитектура в труда „Хидровъзел „Сталин“ [13].
За съжаление, отказът от варианта за разделно водоснабдяване за бита и индустрията смесва
водата на Рилския водопровод и язовир „Искър“,
което лишава софиянци от уникалната жизнено важна придобивка – прекрасната рилска вода,
единствената на Балканите и в Европа.
„Бях посветил живота си на научно-творческата служба в полза на страната си. Но и кметската ми дейност бе посветена на напредъка на столицата и за доброто на населението ѝ...“ – пише
инж. Ив. Иванов през 1959 г. в молбата си за възстановяване на академичното звание, реализирано
посмъртно през 1991 г. след поредните политически промени от 1989 г. Умира след тежко боледуване в София на 20 юни 1965 г. [11, с. 105].
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ACADEMICIANS (MEMBERS OF BAS) – MAYORS OF THE CAPITAL SOFIA
Tzweta Todorova

Abstract
140 years ago on April 3, 1879, Sofia was declared the capital of Bulgaria at the initiative of Marin Drinov (1838 –
1906) of the Constituent Assembly of the Principality of Bulgaria. For the 140 years of the hotly appointed mayoral chair,
there are 64 persons with different professions, social and political affiliation, managerial experience and achievements.
Against this backdrop, there are 6 academicians, is a plethora of academy mayors who, in parallel with their subjective
political, professional and scientific commitments, devote time and energy to the prestige of the capital city of Sofia.
One of the prominent Bulgarian National Revival, Bulgarian writer, publicist, publisher and politician Todor
Ikonomov (1838 – 1892) was a mayor of Sofia for only half a year (1 July 1880–30 December 1880). Since 1884 he has
been a member of the Bulgarian Literaly Society (BLS), grewing into the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) in 1911.
For the first time under his leadership, Sofia Municipality introduces an annual budget, finalizes the city plan of Sofia and
is the main stone of the First Classical Men‘s High School on „Moskovska“ Street.
The Bulgarian enlightener, philologist and liberal politician, later by the Democratic Party Ivan Slaveikov (1853
– 1901) was Mayor of Sofia from 25 August 1885 to 19 October 1886. Since 1884 he has been a full member of the
BLS and from 1898 to 1900 he is the chairman of his Historical and Philological Branch. A monumental memorial of Iv.
Slaveikov remains the building of the Bulgarian Parliament built during his time.
The famous Bulgarian scientist, public figure, politician, pedagogue, philanthropist, writer and an full member
(1884) of the BLS Yosif Kovachev (1839 – 1898) is a mayor of Sofia from 20 October 1886 to 1 November 1887. The
appointment of Y. Kovachev is logically dependent on his main priority – education. He is engaged in opening new
schools and enriching the old ones. He also does not neglect the work on urban planning by expanding the street network
of the metropolitan city.
Surgery doctor Dimitar Mollov (1845 – 1914) was a mayor of Sofia from July 16, 1895 to September 30, 1896.
In 1881 D. Mollov became a coresponding and in 1884 a full member of the BLS. He is also his vice-chairman (1898 –
1911) and chairman of the Natural-Medical Branch (1884 – 1898, 1900 – 1911). During the reign of Dr. D. Mollov the
metropolitan city was electrified and the monument of V. Levski was built.
Grigor Nachovich (1845 – 1920), a national revolutionary, a politician and public figure, politician and diplomat,
financier and publicist, builder of modern Bulgaria, is a mayor of Sofia for only six months (1 October 1896–7 April
1897). Corresponding member (1882) and full member (1884) of the BLS. The six-month stay as Nachovich‘s mayor is
not remembered with any significant benefits for the city. Even more experienced politicians, because of their numerous
commitments, take the post only formally. The job is actually performed by his assistant Dimitar Nozharov.
The last representative of the Sofia-based Mayor – academician, whose professionalism gives him a significantly
longer and prominent presence in the mayor‘s chair, is Ivan Ivanov (1891 – 1965) – engineer, politician and scientist,
corresponduing member of the Bulgarian Academy of Sciences (1934). He is the longest-run mayor of Sofia – from
May 25, 1934 to September 9, 1944 (10 years, 3 months and 15 days). This period is defined as „10 golden years for
Sofia“. Until his inauguration in the mayoral office between 1926 and 1934 under the leadership of the graduate student
of the Technical University of Munich eng. Ivan Ivanov, the biggest hydro-engineering project in Bulgaria was the Rila
Water Supply. It is difficult to cover all the achievements of the Sofia Municipality during the years of the inauguration
of еng. Ivanov. Above all, the planned construction and reconstruction of a number of emblematic and necessary for the
management and development of the capital and the country buildings. The emblematic slogan of the capital city „Grow
but not aging“ finds a concrete realization at the time of the inauguration of Eng. Ivanov, when the surrounding villages
(Boyana, Knyazhevo, Krasno-selo, Gorna Banya, Nadezhda, Slatina, Darvenitsa and Dragalevtsi) were joined to Sofia
Municipality in 1938. As a result of 287,097 people in the 1934 census, the city‘s population rose to 401,000 in 1939,
and in 1946 to 435,000. Thus, during the decade of the appointment of engineer Ivan Ivanov, Sofia became an attractive
European city appreciated by foreign journalists.
Key words: academicians, mayors of capital city Sofia, Bulgarian Literaly Society, Bulgarian Academy of Sciences
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75 ГОДИНИ СУБ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА
УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – В ПОЛЗА НА НАУКАТА И
ОБРАЗОВАНИЕТО“
Проф. д.б.н. Диана Петкова,
председател на СУБ
Във връзка със 75-годишния юбилей
на Съюза на учените в България от 26.09. до
28.09.2019 г. в Международния дом на учените в
к.к. „Св.св. Константин и Елена“ се състоя научна
конференция „75 години Съюз на учените в България – в полза на науката и образованието“.
Конференцията беше открита от председателя на СУБ проф. д.б.н. Диана Петкова. Накратко
тя разказа за историята на учредяване на Съюза и
за предишните председатели на организацията.
Учредителното събрание на Съюза на научните работници в България (СНРБ), правоприемник на който е днешният Съюз на учените в България (СУБ), се е състояло на 30 октомври 1944 г.
Това е забележителна дата в най-новата история
на страната ни и особено за развитието на българската наука. На фона на 150 години от създаването
на Българската академия на науките и 131 години
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, това не са много години, но присъствието в
националния научен живот на Съюза на учените
в България през последните 75 години като организация с международна известност и утвърдено,
специфично място в националния научен живот,
като независим глас на научните кръгове у нас и
като инициатор на национални форуми на науката
и висшето образование, е безспорен факт. Неговата история е неотделима от цялостното научно
развитие на страната след Втората световна война. Създаването му като национална, неправителствена, творческо-професионална организация на
учените се налага поради големите социални, политически и икономически промени, създаването
на нови научни звена и висши училища, които настъпват след 1944 г.
Редица достойни личности са били начело
на организацията от 1944 г., които имат забележителен принос не само за развитието и утвърждаването на Съюза като една устойчива и полезна за
българските учени и преподаватели организация
и координирането на силите и възможностите на
националния научен потенциал, но и като личности с несъмнени приноси като общественици и
изследователи: първият председател акад. Асен
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Хаджиолов е с несъмнен принос в българската
хистология; проф. д-р Георги Павлов – с огромни
заслуги за практическото организиране на ветеринарното дело в страната; акад. Михаил Димитров
– историк, философ и психолог, първият национален изследовател на Ботевото дело; акад. Кирил
Братанов – един от най-големите специалисти във
ветеринарната медицина; акад. Любомир Илиев
– математик с международна известност; чл.-кор.
Александър Янков – един от малцината тогава
българи, специалисти по международноправни
проблеми, проф. д-р Иван Матев, д.м.н. – хирург и
учен със световна известност в областта на ортопедията и травматологията, водещ специалист по
хирургия на ръката; акад. Дамян Дамянов – хирург
и утвърден учен, водещ специалист в областта на
висцералната хирургия и хирургично лечение на
заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчнатата система, черния дроб, панкреаса, далака,
коремната стена; автор на статии за развитието
на науката и висшето образование. Неоспорим
факт е, че през периода на неговото ръководство
на Съюза (1998 – 2015) бе засилено присъствието на СУБ в публичното пространство и Съюзът
стана важна, активна, винаги присъстваща част от
националната научна сфера.
Участниците в конференцията бяха поздравени от Президента на Р България г-н Румен Радев в лицето на съветничката на Президента по
наука и образование г-жа Валентина Танева. На
откриването присъстваха : областният управител
на Варна г-н Стоян Пасев и зам.-кметът на Варна
г-н Христо Иванов. Те също поздравиха участниците със 75-годишния юбилей на СУБ и пожелаха
успех на конференцията, като заявиха своето желание за продължаване на ползотворното сътрудничество между СУБ и административната управа
на гр. Варна. Приветствия поднесоха: министърът
на МОН в лицето на директора на Дирекция„Наука“, председателите на БАН и ССА. Бяха получени приветствия от редица висши училища като
Софийския университет, Военната академия „Г.
С. Раковски“, Висшето военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“, Икономическия университет –
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Варна, Югозападния университет в Благоевград,
институти към БАН, неправителствени организации и др.
Пленарният доклад на акад. Д. Дамянов – „75
години Съюз на учените. А след това?“ предизвика много голям интерес. Докладчикът беше прекъсван от ръкопляскания по време на доклада си и
изпратен с овации от присъстващите (доклада на
акад. Дамянов поместваме по-долу (бел. ред.).
На настоящата конференция бяха предста-

вени научни постижения в широк спектър от направления: Природни науки; Медицински науки;
Обществени науки; Хуманитарни науки; Технически науки; Аграрни науки, което показа, че
членовете на СУБ въпреки препятствията следват
неотклонно своя изследователски дух.
В различните области бяха отличени няколко доклада на млади учени с грамота и възможност за публикуване в списание „ Наука“.

75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ*
Акад. Дамян Дамянов,
Почетен председател на СУБ
Честваме 75 години от създаването на СУБ.
Идеята за обединение на дейците на мисълта, науката и образованието се обсъжда още през 30-те
и началото на 40-те години на миналия век. Но се
реализира на 30.10.1944 г. с възникването на Съюза на научните работници в България (СНРБ).
Инициатори и основатели са 19 български културни и научни дейци, сред които са Дончо Костов,
Георги Павлов, Кирил Братанов, Асен Хаджиолов, Михаил Геновски, Пейчо Поппетров, Никола
Долапчиев, Ангел Ангелов, Александър Бурмов,
Вера Златарева, Никола Агънски и др. Тези ентусиасти принадлежат към всички политически
партии и движения, допуснати в политическото
пространство в следвоенното време на динамични политически и икономически промени в страната. Само след 2 – 3 години организацията на
учените попада под контрола на управляващата
комунистическа партия, както и всичко останало
в държавата.
С какъв знак да отбележим това време? Можем ли да го оценим еднозначно? Трудно. СНРБ
получава благосклонна подкрепа, но и контрол.
Членството в Съюза създава поле за научна изява,
носи полезни дивиденти за научен растеж, подпомага публикационната и лекционната активност
на своите членове. След начален период на предимно просветителска дейност нараства броят на
научните прояви с национален и международен
характер, в които структурите на СНРБ са организатори или съорганизатори. Членският състав
постепенно достига 13 – 15 хиляди редовни членове от всички възрасти, а от 70-те години свои

инициативи развива специално създадената Комисия за млади научни работници. Успоредно с
нарастващия брой висши училища (ВУ) и научни
организации (НО) се откриват клонове в 29 окръжни и университетски градове в страната, а в
София броят на секциите по науки достига 30 и
се оформя допълнителен Софийски регионален
клон. С държавна подкрепа и с международна помощ от Чехословакия, Полша, ГДР и Световната
федерация на научните работници (СФНР) през
1964 – 1966 г. е построен Международният дом на
учените (МДУ) „Фредерик Жолио-Кюри“ в курорта „Дружба“ край Варна, открит тържествено
в присъствието на Рене Майо – генерален директор на ЮНЕСКО и на световноизвестни учени от
19 страни от Европа, Азия и Африка.
Същевременно не може да се отрече политическият контрол върху избора на ръководство на
Съюза, върху годишните планове, а дори и върху
отделни прояви. Съюзът, както и цялата страна,
се съобразяват с програмите и решенията от партийните пленуми и конгреси. Плащахме данък
на политическата система и на Студената война
с наложени ограничения и контрол върху международните пътувания и контакти, върху достъпа
до информация, върху реалистичната оценка и
използването на научни и приложни постижения
в ограничения и благосклонен пазар на Съюза за
икономическа взаимопомощ (СИВ) и при дирижирана конкуренция. През 80-те години контролните действия бяха по-завоалирани, а в научните
среди нарастваше усещането за по-голяма свобода. Още повече, че голямата маса университетски

Доклад, изнесен на Национална научна конференция „75 години Съюз на учените в България – в полза на
науката и образованието“ ( 26 – 28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“).
*
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преподаватели и дейци на науката и културата
винаги са били носители на по-свободен дух, на
по-реалистично осмисляне на действителността,
на по-широки международни контакти и информираност, на открити критични и сатирични настроения. Още цар Фердинанд при своето управление казва: „Най-опасните граждани в една държава са хората, които знаят добре да пишат и които са надарени с естествените дарби на наблюдатели“.
Независимо от политическия привкус в
СНРБ, членството и активността в него носеше
много положителни резултати и емоции, свързани
със стимулирането на творческия дух с провеждането на стотици научни прояви, от съвместната
дейност с ВУ, НО и местната власт, с реализирането на безспорни научни и научно-приложни успехи.
Монтен казва, че „свободата е възможността
сам да избираш робството си“. Ето защо еднозначна оценка за посоченото време няма. Тя преминава през личното усещане и преживявания.
Но за дейността на СНРБ до 1989 г. според мен
оценката трябва да бъде с преобладаващо положителен знак. Защото отразява работата и изявите
през този период на българските научни работници – млади и възрастни.
В последвалите до днес 30 години Съюзът
като неправителствена организация се промени
в духа на времето. А нашето поколение показа,
че е годно да оцелява и да работи в настоящата
реалност. СНРБ се преименува в Съюз на учените в България. Отпаднаха всички елементи на
държавна подкрепа за учените, за науката, а и за
тяхната организация. Повсеместно в страната се
закриха ведомствени институти, научни организации и центрове към промишлени предприятия и
селскостопански структури, към университети и
висши училища. СУБ бе принуден да закрие своите клонове в Перник (1990), Михайловград/Монтана (1991), Пазарджик (1996), Силистра (2000),
Видин (2010), Враца (2014), както и Софийския
регионален клон (2015). Предадените за ползване от учените общински имоти във Варна, Видин,
Добрич, Шумен, Ловеч, Плевен, Търговище, Русе,
Разград, Враца бяха реституирани или превърнати в частни търговски обекти от актуални политически деятели. Промениха се интересите, статута,
материалното състояние и психиката на много
наши членове в посока на оцеляване, търговия,
политика или емиграция.
Членският състав на СУБ се стабилизира
вече 10 – 15 години на около 4000 членове. Съх-
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раниха се клоновете в 23 областни и университетски градове, както и 24 секции в София. Има
ежегоден приток на нови членове. Всяка година
СУБ участва в организацията или сам организира между 300 – 400 научни прояви, включително
международни. Съюзът утвърди името и авторитета си като организация на учените с безспорно
признание от БАН, университетите и висшите
училища, Парламентарната комисия по образование и наука, МОН, политическите партии и синдикатите, държавната и местната власт. Макар и
трудно, се научихме и се учим да търсим и отстояваме правата си като учени в една търговска и
неблагоприятна среда. МДУ бе съхранен, независимо от постоянните апетити на политически и
бизнес среди. Домът продължава да работи като
курортен и конгресен център за български и чуждестранни учени, а приходите от дейността му
служат за подкрепа на Съюза и на научната дейност на неговите членове.
Изминаха 30 години в нова политическа и
икономическа ситуация за нас, за страната и за
народа ни. С какво бих се гордял в съвременна
България, което е извършено днес, не в миналото?
Днес, т.е. в последните 30 години.
Разградихме един политически строй, в който открихме много дефекти. Създаваме обновена
държава. Демокрация. В тази държава заложихме
и залагаме толкова много дефекти, че дадохме
право на италиански политик да каже: „Ние имаме мафия, у вас мафията има държава“.
Опитваме се да променим индустрията, но
го правим толкова разрушително, че след това ни
е трудно отново да съградим и 1/10 от разрушеното и разграбеното.
Опитахме се да променим селското стопанство и го върнахме десетилетия назад. Разклатихме кооперативното движение. Унищожени са
сортове, генетичен материал, световнопризнати
постижения на селскостопанската ни наука. Сега
внасяме зеленчуци от съседните страни, плодове
от Пиринеите и Австралия, вино от Калифорния,
месо от Латинска Америка. Е, разбира се, и от
страните на ЕС.
Опитахме се да създадем правова държава,
но ковем закони с дефекти и необходимост от десетки промени, та твърде често те все още чакат
пред вратата. За мен прозвучаха като откровение
две мисли на известния немски юрист Рудолф
фон Йеринг. Цитирам: 1. „Посмеят ли произволът и беззаконието нагло и дръзко да надигнат
глава, това всякога е сигурен знак, че призваните
да защитят закона не са изпълнили дълга си“. И
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2. „Безнравствеността на придобиването – това
буди протеста у хората, не богатството и лукса“.
Думите са написани през 1872 г., а са брутално
актуални!
Опитахме се да реформираме здравеопазването, но се получи толкова грешен продукт, че и
болни, и здрави, и лекари са оплетени в реформа
на реформата без близък край.
Опитахме се… Много от българите – млади и по-възрастни, учени и недоучени, решиха да
опитат нов живот извън страната. Над 3,5 млн.
българи живеят извън България. Около 2 млн.
мигрираха и емигрираха след 1990 г. Родиха се
демографски проблеми, които прераснаха в демографска криза. С прогноза от ООН към 2050 г.
населението у нас да спадне до 4 млн. души. Ако
държавата не вземе драстични мерки, които учените вече посочиха.
Иска ми се да мисля позитивно! Защото държавата ни има дълголетна история. Защото има
своите герои, писатели, поети, художници, учени,
с които имаме право да се гордеем. Умеем да се
възраждаме, дори след столетия поробване. Дали
ще съумеем сега?
Като Съюз на учените нас особено ни вълнуват проблемите на образованието и науката. Интересни са метаморфозите в нашата образователна
система през последните три десетилетия, говорещи за липса на ясна идея и проект за дългосрочно
развитие. Има политическо люшкане сред сродни
предизборни идеи на различни партии, закъсняващи решения, често вземани при вече създадена
трудна, дори критична ситуация. Ще изброя 10 –
11 породени проблема:
1. След освобождението в Княжество България
и Източна Румелия при 3-милионно население има 1500 селски и 70 градски училища.
В царска България броят на училищата достига до 10 000. Между 1946 и 1985 г. според
преброяванията градското население нараства
от 1,7 на 5,8 млн. души, а след това продължава да расте. Но през 2000 г. у нас има 3500
училища, а през 2018 г. – 2500. Част от тях са
запуснати, съборени, заграбени, преустроени.
2. Постепенно намалява броят на новородените,
респ. на постъпващите в училище, а от там и
на кандидат-студентите. Броят на емигриралите деца и на родените извън България варира, но в десетки хиляди. Напусналите училище са около 22 000. Една четвърт от децата в
циганските семейства въобще не учат, а делът
на циганите сред българското население достига 20%.

3. Според УНИЦЕФ към 2015 г. 22% от младежите между 15 и 24 години не учат, не работят,
не се квалифицират. Според инициатива „Образование България 2030“ 40% от 15-годишните деца не разбират какво четат.
4. Доброто професионално средно образование
в техникумите и професионалните гимназии
у нас умря успоредно с промишлеността, с
обезлюдяването, с инфлацията на дипломите
им. Сега се мъчим да го новооткрием и възпроизведем като дуално, дошло от Запад.
5. За 2019 г. в 29 гимназии се откриват специално 1280 места за математици, а от 2020 г. се
увеличава приемът на студенти по математика
и естествени науки. А защо 20 – 25 години безметежно лансирахме пазарни специалности и
произведохме хиляди икономисти, прависти,
администратори, социолози и пр. повече от
необходимите за страната кадри, които сега са
продавачи по пазарите или работят на нисши
длъжности в чужбина.
6. Защо създадохме 50 университета и 17 колежа при спадащ брой на завършващите средно
образование и на кандидат-студентите и нарастващ брой на специалностите, изучавани
в тях?
7. 80% от учащите се у нас изучават специалности за обслужващата сфера, в областта на
сигурността и отбраната и особено по стопанско управление – области, в които почти няма
добавена стойност. Само 20% са насочени към
технически науки, транспорт, здравеопазване,
изкуства. Логичен е въпросът на министър
Вълчев: „Защо млади хора се насочват към
професии, които нито им осигуряват работа,
нито високо заплащане?“ Но и защо едва в последните години държавата създава стимули
за насочване към тях?
8. Броят на местата за студенти е по-голям от
броя на кандидатите. Няма конкуренция. Изискванията към кандидатите за висше образование се принизиха или съвсем изчезнаха.
Достатъчно е да има диплом за средно образование и независимо от успеха всеки желаещ може да влезе в университет или поне в
частен.
9. Преподавателите са под 22 000 и не достигат
за големия брой висши училища. Всеки преподавател трябва да работи само в един университет, а не да се допускат парадокси както
в Стопанската академия в Свищов, преподавателите от която са участвали в обучението по
икономика на 26 университета. Най-после се
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завишиха реално изискванията за академичен
растеж, „изпуснати“ с приетия Закон за академичния растеж в РБ. Знаете ли, че в България
има гениален учен, който има десетки фирми,
върти бизнес и същевременно е доктор на науките в 4 български университета, професор –
в три и член-кореспондент в една частна руска
академия? Дори пресата и някои негови колеги го величаят. А той има стотици цитирания
само от десетина автори. Това са болести на
растежа, но показващи липса на правила и на
тяхното спазване в държавата.
10. За 2018 – 2019 г. студентите са около 223 хил.
души. Завършват висше образование над 53
хил. души, мнозинството като бакалаври и магистри. Върху докторска дисертация работят
само 6467, а реално за годината я придобиват 1365. Това са хората, които биха могли да
формират бъдещия резерв от научни кадри в
страната, но ако останат в нея и ако държавата
създаде нормални условия за научноизследователска дейност.
11. Логично в МОН и сред някои ректори възникват въпроси и рационални насоки за решения. Защо оценките на НАОА са все добри, а
качеството на обучение – не? Настойчиво се
лансира за пореден път идеята за сливане на
университети, за подобряване на нивото на
обучението с цел влизане в реални световни
класации, за излизане на някои висши училища от статуса на „печатница на дипломи“.
Необходими са точни правила и изисквания,
за да може едно ВУ да получи признание за
научноизследователски университет, а не всяко от тях, извършващо самообучение, да претендира за точки, рейтинг и финансиране.
Няма съмнение, че съвременното висше образование трябва да е национално, но и европейски ориентирано. Че трябва да бъде все по-масово, за да достигне включване на 40% от младите
хора до 30 – 34-годишна възраст. Най-малко 82%
от завършилите висше образование трябва да работят вече по професията си в последвалите 1 до
3 години. Трябва да се стремим реално към обхващане на най-малко 95% от децата в образователната система. Такива са европейските изисквания.
И да помним, че днес образованият човек трябва
да се надгражда и дообразова през целия си живот, защото професиите се изменят, изчерпват и
се появяват нови. А „най-стойностен е капиталът, инвестиран в човешките същества“ (Алфред
Маршал).
Парите за наука в България след 1989 г. бяха
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намалени. Стационираха се на 0,8 – 0,9% от БВП.
В Русия те са 1,2%, за ЕС – 2% средно, в САЩ
– 3,4%. Срещу милиардите евро и долари на водещите европейски и световни сили ние излизаме с 15 – 25 млн. лева, насочени към Фонд „Научни изследвания“. При толкова малко средства
основният въпрос е: как да се управлява науката?
С ограничения. Особено драстични за БАН. В
България няма институционално финансиране.
Министърът на финансите заяви: „на мен отдавна ми се губи връзката между фундаменталната
наука и бизнеса и нейната добавена стойност“. А
това означава фундаментално, но удобно неразбиране на проблема. Защото почти всички постижения и производства в промишлеността и селското стопанство се предхождат от дългогодишни
фундаментални идеи и изследвания в чисто научни организации и структури, от експерименти
и патенти, за да се достигне до приложния цикъл.
Предходните изследвания по правило отнемат десетилетия дори в САЩ, Япония, Великобритания,
Германия и други технологично въоръжени страни. Отново нямаме ясна концепция за научноизследователските университети, за академиите, за
учените. А и за наукоемките фирми, включително
към промишлени предприятия, които в страната
се сочат между 2 и 5%.
Структурата на разходите на НИРД (2017)
отиват за предприятия – 70,3%, в държавния сектор – 23,2% и във висшето образование – едва
5,7%. Кой тогава твори наука и създава научни и
приложни продукти – учените, или те се раждат
директно в производството? Отново ще цитирам
една мисъл: „Всеки, който днес ни съветва и тласка към решения, свързани с непълноценното развитие на науката, отстъпва от интересите на народа и държавата си“. Тази така актуално звучаща
мисъл е от уводната статия в бр. 1 на Периодично
списание на БКД от 1869 г.
Безспорни са усилията на сегашния екип на
МОН за по-успешно усвояване на европейските средства по Регионална програма „Хоризонт
2020“, както и от последващата 7-годишна „Програма Европа“, за която се заделят 97,6 млрд. евро.
Досега чрез участието си в първата програма България усвои средства, класиращи я на 24-то място
сред 28-те страни в Европейския съюз. Основно
финансиране за България е проектното. Чрез него
страната е насочена към европейските интереси,
към европейската интеграция, а дано науката ни е
полезна и за българската икономика и промишленост.
Интересен феномен се наблюдава, ако дей-
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ци на науката, образованието и културата получат
досег до изпълнителната власт или до Народното
събрание. Според мене те заболяват от т.нар. „депутатска“ болест, която ги издига над проблемите
на науката и образованието и ги кара да забравят,
че част от тях може да се върнат в зоната на интересите ни. Разбира се, много от тях така и не се
връщат поради преход към други по-печеливши
позиции.
Навлизането в политиката, сблъсъкът с
политиката най-често води до разочарование
нормалния интелектуалец, в миналото – и до
по-тежка съдба. Нека да си припомним съдбата
на Стефан Стамболов, Богдан Филов, на семейство Петкови – Димитър, Петко и Никола, на осъжданите и вкарвани в затвора Петко Каравелов,
Васил Радославов и много други. Знаменателен
е завършекът на живота на личности от ранга на
Никола Вапцаров и Алеко Константинов. Между
другото, Васил Друмев (Митрополит Климент) е
осъден на затвор от съдия Ганьо Чолаков – прототип на Алековия Бай Ганьо. Иван Вазов и проф.
Иван Шишманов – приятели, но литературни
опоненти, се противопоставят политически по
линията русофил – русофоб. Само докосналата се
в младостта си до политиката и революцията Райна Княгиня – личност, будеща възхищение и днес,
умира в бедност, низвергната от обществото. Едва
сега, 72 години след смъртта ѝ, българският народ може би ще ѝ съгради паметник. Петко Рачов
Славейков – народен поет от класа, след участие
в политическите битки пише жестокия стих:
„Не сме народ, не сме народ, а мърша.
Хора, дето нищо не щат да вършат.
…
Само знаеме, можеме и щеме
един друг злобно да се ядеме“.
Неговият син Пенчо Славейков умира в Италия. Отказва по политически причини да бъде погребан в България и костите му са върнати в родината 12 години по-късно.
Тежки оценки за политиката никога не са
липсвали у интелектуалците. Така през 1886 г.
признатият за българин и избран за български министър Константин Иречек пише: „Тук е пълно с
патриотични течения и партизанска злоба. Чуждестранецът чува най-лоши неща за българите от
самите българи“. Нима не ви звучи политически
актуално? А нашият съвременник чл.-кор. Марко
Семов пише за настоящето ни: „Българският политически живот е недемократичен… С демокрацията се спекулира най-много. Нашият политик е
за демокрация, но ако може да си я сложи в джоб-

чето и да си я използва при нужда“.
Тръгнахме по пътя на демокрацията и стигнахме до много разочарования. „Няма такава държава“, изпя популярен шоумен със сатира към
това, което се получи. Част от хората на интелектуалния труд се хвърлиха с ентусиазъм в промените. Но или им пришиха синьо-червени краски,
или ги оплюха, или не ги разбраха. В политиката
останаха единици. Устойчиви, приспособими, послушни. Някои дори нормални. Политиката като
дума стана опасна, мръсна, подла, неприемлива
за по-честните. А културното и образователното
ниво на много хора, на цели поколения се срина,
погълнато от чалга, простотия, необразованост и
основно – от загуба на ценности и деморализация.
Това остава дилема на много интелектуалци и
днес. Да се намесиш в политиката е нечисто и
непрестижно. Да стоиш далеч от политиката е
грешно, защото ограничаваш възможностите си
за действие. Можеш да не участваш в избори, но
тогава не се сърди кой те управлява.
Мисля, че в нашата страна ударихме дъното
на срива в културата. Има признаци на възраждане – нараства броят на четящите книги (ако ще
и да са електронни), театрите, изложбите и концертните зали започват да се пълнят отново. Расте
ново, по-рационално, по-прагматично поколение,
по-комерсиално мислещо, но също искащо стабилност и честност в държавното управление и
в съдебната система. И най-важното – даже и политиците разбраха, че основно място се пада на
образованието. То може да донесе икономически
и културен възход, дори Възраждане. Ако оцелеем
достатъчно дълго като нация и държава…
На финала възниква въпросът – как тръгна
докладчикът от 75 години на СУБ и докъде стигна? Мисля, че проблемите не си противоречат.
Ние се борим за утвърждаването на СУБ, за неговото по-нататъшно съществуване и укрепване.
Защото той е организация на учени и университетски преподаватели, на които въпросът за мястото на интелигенцията в днешния обществен и
държавен живот не е чужда. И всеки от нас в една
или друга степен се терзае за отговорите на поставените въпроси. И защото не ни е безразлично в
каква държава живеем и какво се случва с нашия
живот, особено с живота на децата ни. Защото се
опитваме да работим в полза на българското общество.
Да ни е честит 75-годишният юбилей! Да
си пожелаем още дълги години активна дейност в
полза на науката и образованието!

НАУКА –5/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

25

75 ГОДИНИ СУБ

ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ И
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕЙНОСТТА
НА СНРБ ПРЕЗ 40-ТЕ И 50-ТЕ ГОДИНИ*

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Създаването на Съюза на научните работници в България (СНРБ) е инициатива на група учени, които при екстремалната ситуация от
есента на 1944 г. правят опит да обединят лица,
занимаващи се с научни изследвания. Създателите са 17 души ентусиасти, представители на
различни научни направления, с различен преподавателски, изследователски и професионален стаж; възпитаници на български и чужди
университети, повечето с изразени приноси или,
най-малкото, получили известност в обществото със своята обществена и/или научна дейност.
Вижданията на отделните основатели са
различни. При едни от тях доминира усещането
за необходимост от оцеляване в турбулентната
обстановка след политическата промяна от септември 1944 г., в условията на война, на тежка
стопанска и социална криза. При други на преден план излиза задачата да се подобри социалното и финансовото положение на учения. При
трети водещо е консолидиране усилията на учените за участие в научния и обществения живот
в новата ситуация. Някои смятат, че е настъпил
моментът учените да получат по-широко обществено признание и поле за изява. Разбира се,
тяхната инициатива е одобрена от новата власт.
Нещо повече, някои от основателите се оказват пряко обвързани с различни организационни
дейности на ЦК на БКП в сферата на науката и
образованието (Кирил Драмалиев, Тодор Самодумов, Жак Натан) [1, c. 32 – 33; 3, оп. 15, а. е. 10].
В тогавашната политическа обстановка напълно естествено е основателите да се легитимират като свързани с четирите отечественофронтовски партии. Трябва обаче категорично да се
посочи, че засега няма никакви сведения, че Съюзът е създаден по инциатива на ЦК на БКП, както намекват някои автори. Всъщност съществуват
опити за изграждане на подобна обща организация
на учените още от 30-те години и че подобна идея
е излъчвана както от представители на дясноориентирани интелектуалци, така и от левите среди.

Още непосредствено след създаването си
СНРБ започва активна работа. Организацията
се подготвя да изпълнява определените от устава ѝ задачи, които са изцяло от областта на
науката и подпомагането на научните прояви.
Трябва категорично да се посочи, че тези задачи се превръщат в ядрото на съюзната дейност.
Независимо от всички изменения, които обстановката в страната и промените в общественото
и научното развитие налагат, в програмните документи и в съюзния устав основните цели се запазват. Това определя и специфичното място на организацията в системата на българската наука и по
отношение на обществото. Що се отнася до разглеждания период, най-същественото в съюзната
работа се свежда до осъществяване на тези три уставни положения, според които СНРБ е призван:
а) да се грижи за творческите, материалните
и моралните интереси на членовете си;
б) да създава условия за по-резултатна и качествена дейност на учените;
в) да работи за развитието на науката и популяризирането на научните постижения с р е д
народните маси у нас [1, c. 323].
Силно политизираната обстановка в страната налага обаче на организацията да се вписва в
силно политизирания нов обществен дневен ред.
Съюзът обаче има чрез двама от своите основатели – Драмалиев и Натан, пряка връзка с отдела
за пропаганда и агитация („Агитпропа“) на ЦК на
БКП. Трудно е да се каже доколко това спестява
на организацията някои брутални вмешателства и
доколко определя нейното участие в политически
кампании. Няма обаче сведения за първоначален
силен натиск над съюзното ръководство и дейци
за участие в политическия процеси в страната.
По-скоро вмешателството става чрез внушения
и прокарване чрез някои съюзни членове на изискванията на ръководството на Комунистическата партия.
Така в дейността на СНРБ се оформят две
паралелни полета на действие – обществено-по-

Доклад, изнесен на Национална научна конференция „75 години Съюз на учените в България – в полза на
науката и образованието“ ( 26 – 28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“).
*
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литическо и професионално. Чрез първото Съюзът участва в политическия живот в посока на
своето политизиране, направляване и контролиране от страна на властта на Отечествения фронт,
респективно – преди всичко на Комунистическата
партия. Чрез второто се осъществяват функциите,
заради които формално и фактически е създаден
и СНРБ.
Обществено-политическият аспект
Още веднага след създаването на Съюза се
оформя един тип поведение, който изразява съпричастност на организацията, т.е. на представителите на науката към актуалната обществено-политическа проблематика. Политическата ситуация в
страната налага основен приоритет на Съюза за
момента да бъде участието му в обществено-политическия живот. Първата проява в това отношение е писмото до Антифашисткия комитет на
съветските учени от януари 1945 г., с което се демонстрира силна чувствителност към актуалната
проблематика.
Този факт се отбелязва като актив на Съюза
и от агитпропа на ЦК на БКП. През март 1945 г.
там отчитат, че в Съюза има „40 – 50 комунисти“
при обща членска маса 117 души. Изразява се желанието за смяна на ръководството и за по-голяма
активност на организацията (Протокол от 23 март
1945 г.) [3, л. 33 – 34]. Всъщност обществените
прояви на СНРБ са изцяло в духа на политиката, следвана от правителството на Отечествения
фронт. През август 1945 г. като съюзна инициатива се изготвя изложение на българските учени
върху политическото, стопанското, образователното положение в Отечественофронтовска България. То е преназначено за международни научни
организации и видни представители на науката в
чужбина. Оформено е като брошура и отпечатано
на български, руски, френски и английски. Целта
на това експозе е да се защити новият режим пред
световното обществено мнение като противодействие на твърденията за неговата недемократичност. В дългосрочен план текстът има значение и
като аргумент по отношение външнополитическата стратегия на страната за опазване на териториалните ѝ граници в процеса на изработване
на мирния договор. Този документ е пример и за
активното участие на организацията в обществено-политическия живот [1, c. 33 ].
Отделни учени активно се включват в кампанията за премахване на монархията и за обявяване
на страната за народна република. Други подкрепят правителствени инициативи в стопанската и
социалната сфера или във връзка с изборите през

1946 г.
Тези прояви имат в основата си разнопосочни мотиви. Преди всичко те са израз на желанието
да се помогне на държавата в трудната стопанска
и международна ситуация, в която се намира, израз са и на едно очакване, че ще се създадат добри
условия за икономически, социален и културен
просперитет. Разбира се, същевременно те могат
да се разгледат като типична проява на конформизъм, като желание организацията да получи
доверието и поощрението на управляващите. Така
Съюзът намира своето място в политиката на правителството на Отечествения фронт, дава, така да
се каже, заявка за лоялност към режима, и обратно
– режимът демонстрира пред обществото и пред
международната общност подкрепата, която получава от представителите на науката.
Не може в този контекст да не се отбележи и
един типичен за политизацията през втората половина на 40-те години факт – изразеното от членове
на Съюза публично одобрение за смъртната присъда срещу Никола Петков.
При тази ситуация естествено се извършва
поляризация в редовете на Съюза. Процесът протича още от самото начало на 1945 г. Някои от основателите се отдръпват поради заетост, а други
– поради резервираност, породена от идеологизацията в съюзната работа.
Може да се предложи хипотезата, че за сравнително спокойното развитие и за липсата на пряк
натиск върху организацията допринасят някои
моментни фактори. Един такъв е приобщаването
на Съюза към Камарата на народната култура, която, от своя страна, е в сферата на Министерството
на пропагандата (по-късно: Министерство на информацията и изкуствата), оглавявано от умерения
политик Димо Казасов, близък до политическата
партия „Звено“ [2].
Много скоро, с пълното утвърждаване на
комунистическото управление (през втората половина на 1947 г. , след разтуряне на опозиционните партии, въвеждане на новата конституция
и извършването на национализацията) Съюзът
се вписва напълно както в риториката, така и в
обществените практики, наложени от управляващата Комунистическа партия. Този бърз преход
минава сравнително безболезнено. В това отношение не може да не се открои ролята на академик Михаил Димитров, председател на Съюза в
периода 1945 – 1962 г. Той е представител на така
наречената стара партийна гвардия, член е на Комунистическата партия от 1920 г., известен е като
изявен марксист. С биографията и политическото
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си поведение той се интегрира много удачно в новата идеологическа обстановка, наложена в края
на 40-те години. Разполага с уважение и престиж
в партийното ръководство, избран е през 1946 г. за
академик. Той същевременно се ползва с известност още от времето между двете световни войни
като историк – ботевед. Възприеман от мнозина
като своеобразен хардлайнер, съюзният председател допринася, от една страна, организацията да
бъде постоянно в синхрон с актуалните обществено-политически тенденции, с текущите идеологически постановки, налагани от Комунистическата
партия. Същевременно той отстоява място за Съюза в обществото и в научната сфера. През време
на неговото ръководство организацията става интегрална част от научната надстройка на страната, но той не позволява Съюзът да изгуби своята
специфика и да се превърне в безличен пропаганден придатък на режима. Михаил Димитров играе роля на гарант пред ръководството на Комунистическата партия за лоялността и за ползата
от СНРБ. Независимо от своите догматични възгледи и идейна ограниченост, той позволява приобщаването на буржоазни учени към дейността
на организацията, както и отстоява формираната
още при основаването на Съюза професионална
ориентация. Неговата недоверчивост и на моменти силно проявявана идейна ограниченост не са
пречка да подкрепя и иновативни схващания. Така
той поддържа разбиранията на главния секретар,
по-късно заместник-председател на Съюза, Кирил
Братанов – лицето, което в края на 50-те години
инициира отварянето на Съюза към международна дейност и построяването на Международния
дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“.
Впрочем Кирил Братанов е втората личност
от периода, на която трябва да се акцентира. Напорист, амбициозен, добре улавящ новите тенденции, отворен за обществена работа, от друга
страна – непосредствен и непринуден, той въвежда един сравнително толерантен стил в организацията. Братанов лесно установява контакти, успява да предразположи партньорите си. С това той
улеснява приобщаването на старите учени, онези,
които са били подложени на ограничения, репресии или трудно се включват в новото общество.
Чрез тези особености на характер и поведение той
създава полезни връзки и печели симпатии и по
горните етажи на управленската и партийната йерархия на страната.
В силно идеологизираната обстановка на
разглеждания период Братанов се оказва лицето,
което успява да създаде един благоприятен образ
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на Съюза както в обществото, така и пред управляващите, а също така и да установи близки контакти с изтъкнати учени в чужбина. Нещо повече,
Братанов спомага за известно смекчаване на проявите на СНРБ в тежката атмосфера, типична за
епохата.
Характерно за периода на втората половина на 40-те и за 50-те години е участието на организацията в различни политически кампании,
силно идеологизираната фразеология в редица документи. Обичайно научните прояви на Съюза се
мотивират или най-малкото придружават от идейно-политически аргументи. Такава е практиката
за тогавашната ситуация, без това да намалява реалното значение, например на лекционната и на
други съюзни прояви за популяризиране на науката, приносите, които СНРБ има за запознаване
на обществото с научните постижения, както и за
разширяване на неговото участие в организацията
на научния живот.
Съюзът като професионална организация
Професионалният характер и социалната
ориентираност в дейността на Съюза се оформят още в годината след създаването му. През
пролетта на 1945 г. той се интегрира в Камарата
на народната култура и фактически се превръща в нейно основно поделение. В много документи между 1945 и края на 1947 г., когато Камарата
прекратява съществуването си, той се легитимира
като нейната секция „Наука и изобретения“. Това
му позволява да се възползва от сравнителната автономност и висок ранг в държавната система на
Камарата и да развие, в рамките на възможностите
си, една мащабна за момента дейност. Всъщност
чрез Камарата Съюзът прокарва редица свои инициативи както в сферата на научната работа, така
и в такива със социално значение за неговите членове.
За председател на секцията „Наука и изобретения“ е издигнат библиографът Никола Михов, а за секретар – изключително амбициозният
Владимир Христосков, един от учредителите на
Съюза. Михов, учен с широк кръгозор, огромна
обща култура и големи познания в областта на организацията на науката и на издателската дейност,
не се занимава с текущите професионални проблеми и социални задачи, изникващи пред Съюза,
а разработва амбициозна и мащабна дългосрочна
програма за бъдещата дейност на секцията. Съставена още в 1945 г., тя с близо двегодишно закъснение се появява като отделна брошура в 1947 г.
Тя е изключителен документ както за организаторските качества и перспективно мислене на Михов,
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така и за огромния потенциал за конкретни инициативи, с които се обвързва Съюзът. По същество
в текста се предлага една дългосрочна конкретна,
много добре структурирана и систематизирана
програма за популяризиране на науката чрез оригинални изследователски трудове, популяризации
и преводи. Предвижда се превеждане и издаване на класиците на световната наука, изследване
и публикуване на проучвания върху българската
история и етнография, върху отделните балкански
страни, подготвянето на специализирани речници
и енциклопедии [4].
Идеите на Михов не се осъществяват в тогавашните условия. Камарата е закрита през декември 1947 г. Програмата не намира друга държавна
институция, която да застане зад нея и осигури
изпълнението ѝ. Но някои от идеите на секцията,
респективно на Съюза, се осъществяват, макар и
за кратко, в издаването на научно-популярни трудове като издателски поредици на КНК. Техен
редактор е Никола Агънски, един от основателите на Съюза, военен писател, автор на трудове по
социология и статистика.
Едно от големите постижения на СНРБ като
професионално обединение на учени е включване
в съюзния дневен ред на проблемите за научната
критика и качеството на научните изследвания.
Още в ранните си години Съюзът поставя темата за критиката в науката в центъра на дейността
си. С това организацията се вписва в утвърждаваната от Българската академия на науките още
в периода между двете световни войни традиция
на строги критерии при присъждане на награди и
обсъждане на дадени за печат текстове. Същевременно, въпросите за критика в науката са един от
актуалните идеологически постулати на епохата.
Съюзът е инициатор на първата подобна проява,
състояла се на 21 март 1950 г. под надслов „Научната критика у нас“. Основен доклад изнася
председателят на Съюза Михаил Димитров, придружен с експозе на члена – основател Михаил
Геновски.
По-успешна и по-мащабна като прояви и
резултати от професионалната изява е социалната дейност на СНРБ [1, c. 37 – 38; 4]. В тежките
следвоенни условия на оскъдица, жилищна криза, липса на най-необходими продукти, купонна
система, Съюзът започва в рамките на Камарата
значителна дейност по подпомагане на своите
членове. На първо място, той им съдейства да
запазят необходимите условия за работа, като ги
снабдява със специални удостоверения, че се занимават с научна дейност и имат право на работно

помещение. Така се преодоляват ограниченията
на жилищните разпоредби и много научни работници са предпазени от заплахата на прословутото
„сгъстяване“ – настаняване в жилищата им, в условията на жилищна криза, на външни лица.
Чрез Камарата Съюзът осигурява също така
хранителни стоки, облекло и обувки, както и гориво (дърва и въглища) за своите членове, като ги
освобождава от унизително търсене на продукти и
непоносими финансови разходи.
Пак през 1945 г. Съюзът се включва в инициативите за организиране отдиха на интелигенцията. Осигуряват се условия за организирана
почивка на планина и море. За целта се използва
както съществуващата специализирана почивна
база, така и одържавени жилищни сгради (вили)
на частни лица. Географията на почивното дело,
свързано със СНРБ, обхваща северното и южното
Черноморие – Балчик, Поморие, Приморско, Созопол, както и планински курорти като Пампорово, Костенец и др.
По-късно, с консолидирането на положението в страната, Съюзът се ориентира и към строителство на жилища за своите членове. В подготовката на обектите се включват съюзни членове
– архитекти, инженери, икономисти и юристи.
Планирани са жилищни кооперации в София и
Пловдив. С интензивното развитие на жилищното
строителство тази инициатива постепенно обаче
губи своето значение.
Трябва да се отбележи и една друга значителна редовна съюзна дейност. Някъде на границата между 40-те и 50-те години започват да се
организират екскурзии. Първоначално епизодични, те прерастват в организирана туристическа
дейност. Екскурзиите имат голямо познавателно
значение. Те като правило са тематични, с акценти
върху особени природни дадености, исторически
паметници или съвременни обекти. Посещават се
най-често подбалканските градове, старите български столици, красиви местности в Родопите.
Екскурзиите винаги са с водач, съюзен член, добре
запознат с географията и историята, почти винаги
учен – историк, географ, краевед. За екскурзиите,
както и за почивките на море и планина, Съюзът
организира и транспорт. При тогавашната недобра
комуникация, липса на редовен транспорт и рехава транспортна мрежа тази организация дава голяма възможност както за опознаване на страната,
така и за популяризирането на културно-историческото наследство.
Когато се говори за професионалните и социалните акценти в съюзната дейност, не бива да
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се пренебрегват лекториите. Те се появяват непосредствено след създаването на организацията.
Тяхната роля може да се открои в няколко посоки. На първо място, те осъществяват една от основните цели на СНРБ – да популяризира научни
знания. Лекциите са по най-актуалните постижения и проблеми на науката, представят резултати
от изследователска работа или научни и технически новости. Популяризират и чужди научни
постижения и практически опит, разбира се, главно съветски и от другите държави от Източния
блок, но и западен опит, особено в такива сфери
като химия, биология и медицина. Организирани често и в знакови салони, лекториите правят
видима за широк обществен кръг организацията.
Някои от тези прояви стават особено популярни
и се превръщат във важни акценти от културния
календар на столицата.
Лекториите дават възможност за преки контакти на учени с по-широки като състав аудитории. Независимо, че в областта на лекционната
дейност най-силно проличава идеологическата
обвързаност на съюзния живот, чрез участие в
лекториите и други подобни прояви се осъществява приобщаване и на част от специалистите,
които са били обект на определени ограничения и
репресии от властите.
Също така при представянето на съюзната
дейност в този период не трябва да се пренебрегват възможностите, които Съюзът предоставя за
научните контакти на своите членове, като например съдействие за научни командировки в чужбина.
****
Характерно за развитието на СНРБ в тези
ранни години от дейността му е пълното интегриране в идеологическата сфера и политическата

система на страната. За разлика от други подобни организации това се осъществява почти без
сътресения. Една от причините е, че Съюзът се
формира изцяло при новите условия, настъпили
след есента на 1944 г. Друг важен фактор в това
отношение е характерът на Съюза, който обединява учени за определени задачи и по определени
интереси, с което се различава от всички останали подобни формации. Не бива да се подценява и
личностния фактор, ролята на отделни съюзни ръководители.
В тежките следвоенни години и в периода на
50-те години организацията извършва значителна
работа по облекчаване положението на научните
работници. Тази социална по същността си дейност заема важно място във формирането на СНРБ
като творческа организация на българските учени.
Тя придава и специфичния облик на Съюза, отличавайки го в този ранен период от другите подобни организационни инициативи.
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THE FORMATION OF THE SOCIAL AND PROFESSIONAL CHARACTER OF THE WORK OF
THE USWB IN THE 40s AND 50s
Nikolay Poppetrov
Abstract: The article observes the early work of the Union of Scientific Workers in Bulgaria (USWB), from the
founding of the organization to the late 1950s. During this period, the main directions of work of the Union,
for the current situation in the country, were shaped, two of which are discussed in the publication. The first
is about participation in social and political life, mainly through various policy-supporting declarations and
publications. The second is a social activity related to improving the living and working conditions of the
Union members.
Key words: ideologization, political participation, social events, collaboration and cooperation
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ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА НА ХИМИЧНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ: 150 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
ІІ. ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА СЛЕД МЕНДЕЛЕЕВ
Проф. д.х.н. Иван Л. Дуков,
Химикотехнологичен и металургичен
университет,
доц. д-р Александър С. Захариев,
Технически университет – София
Наличието на нарушения при подреждане
на елементите по нарастване на атомните им маси
при Te и I; Ar и K; Co и Ni е показало, че дефиницията на Периодичния закон на Менделеев не е
точна. Изключенията са посочили, че периодичното изменение на свойствата на елементите и техните съединения се дължи не на атомната им маса,
а на някакво друго свойство на атомите, свързано
с техния строеж. Най-голяма заслуга за решението на този въпрос имат Антониус ван ден Брук и
Хенри Мозли. Антониус ван ден Брук бил юрист
и се е занимавал с наука като любител. Приносите
му в науката често са пренебрегвани. Изказвани са
мнения, че той само резюмира изследванията на
Ръдърфорд и Баркла [1, с. 165]. В действителност,
той има публикация (1907), в която прави опит
да подобри Периодичната таблица, а в 1911 г. в
друга публикация предлага концепция за атомния
номер на елементите. В нея той изказва хипотезата, че броят на възможните химични елементи е
равен на възможните постоянни заряди от всеки
знак в атома. Най-важният принос на ван ден Брук
е публикуван в 1913 г. В тази публикация той е
направил извод, че на всеки елемент съответства
вътрешен заряд, равен на атомния (поредния) му
номер в Периодичната таблица. Хипотезата на ван
ден Брук е потвърдена експериментално от Хенри
Мозли. На анода на рентгенова тръба Мозли нанасял слой от различни метали. При бомбардиране на мишената с бързи електрони се получавало
рентгеново лъчение, състоящо се от два вида лъчи.
Единият вид лъчи давал непрекъснат спектър, а

вторият – характеристичен спектър. Характеристичният спектър се състоял от две серии, съответстващи на K u L-лъчи. От своя страна, К-лъчението се състояло от две линии – Ka и Kb . Въз основа
на спектрите на 38 метала Мозли е намерил емпирична зависимост, свързваща честотата n на
Ka линията на характеристичния спектър с атомния номер на елемента. Зависимостта има вида
√ν = K(Z – k),
където K и k са константи и Z – атомния номер на
елемента.
В своя статия Мозли е посочил, че е намерил
доказателство, че при преход от един елемент към
друг в Периодичната таблица увеличението на положителния заряд на атомното ядро се осъществява регулярно и че положителният заряд съвпада с
атомния номер [1, с.171].
Намерената зависимост показва, че атомният номер (положителният заряд на атомното ядро),
а не атомната маса, е причина за периодичното изменение на свойствата на елементите. На Фигура 1 е показана зависимостта на √ν от атомния номер (права 1) и атомната маса (права 2). Вижда се,
че при използване на атомните номера линейната
зависимост се спазва и за елементите Ar и K, Co
и Ni, Te и I (права 1), при които подреждането по
нарастване на атомната маса не е спазено, докато
при използване на атомните маси при тези елементи има отклонение от линейната зависимост (права 2).
Мозли имал твърде кратък път в науката.
Загива по време на Първата световна война на 26
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години. В некролога му е посочено, че със смъртта
му Великобритания губи потенциален нобелов лауреат.

Фиг. 1. Зависимост на от атомния номер на елемента Z (права 1) и от атомната му маса (права 2) [2, стр.
91]

В резултат на изследванията на Мозли става ясно, че свойствата на химичните елементи и
техните съединения са в периодична зависимост
от атомните им номера (положителните заряди в
атомните ядра). Експерименталното потвърждение на хипотезата на ван ден Брук, че природната
система на елементите е непрекъснат ред от нарастващи ядрени заряди и че всеки елемент, чийто атомен номер е по-голям с единица, има точно
един положителен заряд повече, е позволило на
Мозли да определи незаетите места в Периодичната таблица. В публикации от 1913 г. и 1914 г.
той посочил, че между Al u Au не са открити елементите с номера 43, 61 и 75. Елемент 43, предсказан от Менделеев като екаманган, е получен през
1936 г. от италианския физик Сегре и е наречен
технеций.
Голямо предизвикателство за Периодичната
таблица е било включването в таблицата на редкоземните елементи (РЗЕ). Проблемът се състои в
това, че когато Менделеев е създал таблицата, са
били известни само някои РЗЕ. Освен това тези
елементи имат близки химични и физични свойства и малки разлики в атомните маси. В началото на XIX в. за получаването на индивидуалните
елементи са използвани методите на фракционна
кристализация и фракционно утаяване. Необходими са били хиляди операции, но независимо от
това понякога разделянето им не е било успешно.
Дълго време за член на семейството на РЗЕ е бил
приеман елементът дидим (Мозандер, 1841 г.).
Едва през 1885 г. австрийският химик Карл фон
Велсбах е установил, че дидимът е смес от два
елемента – празеодим и неодим. Освен това се е
считало, че за РЗЕ е характерна втора валентност,
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поради което атомните им маси са били неточни.
Менделеев първи е допуснал, че те проявяват трета валентност и коригирал атомните им маси [3],
но усилията му да разположи елементите в таблицата са били неуспешни, тъй като той е разглеждал РЗЕ като хомолози на елементите от групи I
– VIII. При определяне на местата на елементите в Периодичната таблица Менделеев винаги е
използвал аналогии, но в случая този подход не
е бил възможен, тъй като в групите са включени
елементи, които проявяват постоянна валентност,
но атомните им маси се различават значително. В
периодите елементите проявяват различна валентност, а атомните им маси имат неголяма разлика.
Затрудненията за намиране на място на РЗЕ в таблицата се състоят в това, че те проявяват постоянна (трета) валентност, но атомните им маси имат
малки разлики. Поради това Менделеев е наричал
РЗЕ „подводный камень“. В продължение на десетилетия усилията, не само на Менделеев, но и
на много други учени да решат проблема с РЗЕ, са
били неуспешни. Това е причина някои химици
да започнат да се съмняват в универсалността на
Периодичната таблица и да бъдат скептични, че тя
отразява успешно периодичното изменение на физичните и химичните свойства на елементите като
функция на атомните им маси. Дори са изказани
мнения, че няма основания да бъдат използвани
термини като „периодична система“ и „периодичен закон“ [4].
Проблемът с поместването на РЗЕ в Периодичната таблица е бил решен до голяма степен
от чешкия химик Бохуслав Браунер. В 1902 г. той
е публикувал Периодична таблица, в която е поставил РЗЕ в IV, V и VI група, а инертните (благородните) газове в нулева група, пред групата на
алкалните метали (I група) [5]. По-късно Браунер
е предложил цялата група на РЗЕ да бъде включена в една клетка на таблицата по аналогия с движението на група астероиди по една орбита. Тази
идея той нарекъл „астероидна хипотеза“. Такъв
подход, различен от подхода на Менделеев, е позволил да бъде запазено периодичното изменение
на свойствата на елементите в присъствието на
РЗЕ, а аналогията в свойствата на тези елементи
да бъде подчертана чрез включването им в една
клетка. Браунер е предложил лантанът да бъде
включен в група III, а останалите елементи в група IV (Фигура 2).
В 1902 г. Блиц е публикувал таблица, в която е поставил елементите от цериевата група ΣСе
в групата на тривалентните елементи от група III
(Фигура 3).
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Фигура 2. Разположение на РЗЕ в Периодичната таблица според „астероидната хипотеза“ на Браунер [4,
с. 47]

Фигура 3. Периодична таблица на Блиц от 1902 г.
[4, с. 52].

Фигура 4. Осемгрупов (късопериоден) вариант на
Периодичната таблица

Точният брой на РЗЕ е бил установен в резултат
на изследванията на Мозли. Тогава е било доказано, че между La (номер 57) и Hf (номер 72) могат
да бъдат разположени не повече от 14 елемента.
Принадлежността на елемент 61 към семейството на РЗЕ е била посочена от Мозли, но елементът е бил получен едва в 1945 г. от американски
изследователи от Oak Ridge Natrional Laboratory,
които са успели да получат изотопите 14761 и 14961.
Елементът е получил название „прометий“ (Pm).
В периода 1914 – 1921 г. са публикувани редица таблици, в които РЗЕ са поставяни в III
или IV група. Окончателното решение е те
да бъдат включени в клетката на лантана (III
група). Тъй като не е възможно символите на
14 елемента да бъдат записани в една клетка,
е взето решение те да бъдат поставени под
таблицата в хоризонтален ред. След откриването на актиноидите, за което основна заслуга има Глен Сиборг, те са включени в клетката на актиния и са поставени в таблицата под
РЗЕ. Двете групи образуват 14 неномерирани групи. Понастоящем е в сила дефиницията на
IUPAC за редкоземни
елементи*.
В началото на XX в.
Периодичната таблица
е разглеждана от химичната общност като
основа за обяснение
на свойствата на елементите. Сто години
след появата на първия вариант на таблицата на Менделеев
са публикувани около
700 различни варианта, включващи дву- и
тридименсионални
таблици, триъгълни,
квадратни,
кръгови,
винтови пирамидални
таблици [1, 7]. Независимо от големия брой
варианти на таблицата, най-масово са използвани 8-груповият
(късопериоден) вариант и 18-груповият (среднодългопериоден) вариант. До средата на XX век

В номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (International Union of Pure and
Applied Chemistry, IUPAC) [6, глава IR-3.5] елементите с атомни номера 57 – 71 (La – Lu) са получили колективно име „лантаноиди“, а скандий (Sc), итрий (Y) и лантаноидите – колективно име „редкоземни елементи“. Елементите с атомни номера 89 – 103 (Ac – Lr) са получили колективно име „актиноиди“.
*
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най-популярен е 8-груповият вариант. Той се базира на втори и трети период, включващи по 8 елемента (Фигура 4).
Таблицата включва 8 групи, номерирани от I
до VIII. Всяка група се състои от главна и вторична подгрупа. Подгрупите се обозначават освен с
цифра и с буква А или В. Приема се, че физичните
и химичните свойства на елементите се повтарят
на всеки 8 елемента. Недостатъците на варианта
са, че главните и вторични подгрупи включват
елементи, които се различават по свойствата си,
а VIIIВ група се състои от 9 елемента, за разлика от останалите групи, обозначени с буква В (IВ
– VIIВ). Въпреки тези недостатъци 8-груповият
вариант все още се използва в някои страни (Русия), но постепенно той е изместен от 18-груповия
вариант, базиран на 4 и 5 период, съдържащи по
18 елемента. Вариантът позволява да бъдат обособени блоковете на s-, p- и d-елементите. По този
начин са коригирани някои недостатъци на 8- груповия вариант [8]. Значителен проблем за използването на Периодичната таблица е различното обозначение на групите с букви А и В в Съединените
щати и в Европа. Това водеше до недоразумения.
Според IUPAC номериращата система на групите
в таблицата трябва да бъде недвусмислена и разбираема. Тя не би трябвало да бъде много сложна,

Фигура 5. Периодична таблица с различно номериране на групите. Първи ред: номериране на групите от
1 до 18; втори ред: номериране на групите с римски
цифри и букви А и В в Европа; трети ред: номериране
на групите в САЩ [1, с. 13]
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за да бъде възприемана лесно както от студенти,
така и от нобелови лауреати [7, 9]. Проблемът с
различното обозначение на групите е избегнат
чрез предложението групите да бъдат номерирани
отляво надясно с арабски цифри от 1 до 18. Тогава
s-елементите ще заемат групи 1 и 2, d-елементите
– групи 3 – 12 и p-елементите – групи 13 – 18. По
този начин се избягва включването на триадите
на желязото, кобалта и никела в една група (VIII).
При предлаганото номериране те са включени в
групи 8, 9 и 10. Критиките, че при главните групи
липсва съответствие между номера на групата и
броя на валентните електрони не са приети, тъй
като броят на валентните електрони на елемент от
главна или преходна група съответства (с малки
изключения, напр. група 10) на последната цифра
от номера на групата. Новите номера на групите
представляват сума от s-, p- и d-електроните на
елементите след последния благороден газ [10].
Проведена е сериозна дискусия, като в крайна сметка IUPAC е приел предложението и в 1988
г. предлага таблица с последователно номериране
на групите от 1 до 18. Лантаноидите и актиноидите, които са f-елементи, заемат по 14 неномерирани клетки под таблицата. Понастоящем това
номериране на групите е общоприето. На Фигура
5 e показано различното номериране на групите в
Европа и в САЩ и приетото от
IUPAC номериране с арабски
цифри от 1 до 18.
В периода 1940 – 1961 г. са
получени елементите с атомни
номера 93 – 103 (Np – Lr). Заедно с откритите по-рано елементи с атомни номера 89 – 92
(Ac, Th, Pa, U) те образуват семейството на актиноидите.
След откритието на елемент
103 (Lr) започва работа по получаване на химични елементи
с атомни номера, по-големи от
103. В 1964 г. учени от Обединения институт за ядрени
изследвания (ОИЯИ) в Дубна
публикуват съобщение, че са
получили елемент 104, а малко по-късно – и елемент 105.
Те са наименували елементите курчатовий и нилсборий.
Получаването на двата елемента е оспорено от
американски учени от Националната лаборатория
Лоурънс Ливърмор (Lowrence Livermore National
Laboratory, LLNL). Те са предложили елементите
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да получат имената ръдърфордий и ханий. Приоритетът за откритието на елементите е предмет
на дългогодишен спор между руските и американските учени по време на Студената война и в
продължение на три десетилетия елементи 104
и 105 са имали по две имена. Макар че руските
учени първи са съобщили за получаване на елементите, опитите да бъдат повторени техните
експерименти са се оказали неуспешни, докато
американските изследователи са доказали еднозначно получаването на двата елемента. В 1997 г.
с решение на IUPAC елемент 104 получава името
ръдърфордий, а елемент 105 – дубний като признание за усилията на учените от Дубна за синтеза на нови елементи. Споровете за приоритета и
имената на елементи 104 и 105 са показали, че е
необходима ясна и международно призната процедура за откритие на нов елемент и за наименуването му. Взето е решение оценката на претенциите за откритие на нов елемент да се осъществява
от работна група, включваща експерти от IUPAC
и IUPAР (International Union of Pure and Applied
Physics). Ако претенциите са приемливи, групата публикува технически доклад, в който трябва
да бъде посочено, че заявителите са изпълнили
критериите за откритие на нов елемент. След това
процедурата по наименуването се продължава от
Отдела по неорганична химия на IUPAC. Откривателите получават покана да предложат име и
символ на новия елемент, но крайното решение е
на Отдела по неорганична химия на IUPAC. За да
избегнат възможността новите елементи да получат неподходящи имена, IUPAC е приел, че име-

ната на нови елементи трябва да бъдат избрани
от следните области: митология, астрономически
обекти, минерали, географски райони, населени
места, известни учени. Тъй като английският език
е официален за IUPAC, имената на всички нови
елементи, включени в групи 1 – 16 трябва да имат
окончание „ium“, елементите от група 17 – окончание „ine“ и елементите от група 18 – окончание
„on“. След като бъде преценено, че името и символа на новия елемент са подходящи, те се изпращат за мнение на 15 експерти, след което следва публично обсъждане. Едва след това името и
символа могат да бъдат официално утвърдени. [9,
11]. След създаването на процедурните правила
на IUPAC и на успешната работа на експертната
група на IUPAC/ IUPAР, както и в резултат на усилията на научни колективи от САЩ, Русия, Германия, Япония, бяха получени и утвърдени имената
и символите на елементи 104 – 118. Подробности
за получаването и свойствата им са дадени в публикации на Дуков [12, 13]. Така VII период на Периодичната таблица, включващ елементи 89 – 118,
беше завършен и за първи път от създаването на
Периодичната таблица всички 118 елементи имат
постоянни имена и символи (Фигура 6).
Елементите 104 – 118 са получени чрез ядрени реакции при бомбардиране на подходящи
мишени с тежки йони. Реакциите протичат с малка скорост. Получаването им се доказва трудно
поради малките периоди на полуразпад на получените изотопи и наличие на странични продукти,
резултат на ядрените реакции.
Обикновено са получени само по няколко

Фигура 6. Периодична таблица с включени 118 елемента.
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Фигура 7. Вариант на 32-групова периодична таблица на химичните елементи

атома от всеки елемент. Поради малките периоди
на полуразпад възможностите за експериментално определяне на свойствата на тези елементи са
ограничени. По тази причина редица характеристики на елементите са изчислени при използване
на съвременни теоретични методи. Влияние върху
свойствата на свръхтежките елементи оказват релативистични ефекти. Поради това е възможно да
има някои разлики в свойствата на свръхтежките
елементи и свойствата на по-леките им хомолози в
групите. Независимо от това, изчисления и някои
експерименти са показали, че елементи 104 – 118
могат да бъдат включени в групи 4 – 18 на Периодичната таблица. [14, 15]. Недостатък на 18- груповият вариант е, че лантаноидите и актиноидите
не са включени в основното тяло на Периодичната
таблица, както и това, че е нарушено подреждането на елементите по нарастване на атомните им
номера. Аномалии се наблюдават при La (атомен
номер 57, 3 група) и Hf (атомен номер 72, група
4), както и при Ac (атомен номер 89, група 3) и
Lr (атомен номер 103, група 4). Възможност за
включване на всички елементи в таблицата, като
всеки елемент заема своето точно място в зависимост от нарастването на атомния му номер, дава
32-груповият (дългопериоден) вариант на Периодичната таблица, базиран на VI и VII период, съдържащи по 32 елемента (Фигура 7) [8, 16]. Изказани са съображения, че най-удачно е група 3 да
включва Sc, Y, Lu и Lr, а не Sc, Y, La и Ac, тъй като
това осигурява точно подреждане на елементите
по нарастване на атомните номера. Освен това,
има данни, че по свойствата си Lu и Lr приличат
на Sc и Y в по-голяма степен от La и Ac [16]. Недостатък на този вариант е, че той не е компактен.
След като елементи 104 – 118 получиха постоянни имена и символи и VII период беше завършен, изследователи от САЩ, Япония, Германия, Русия са започнали подготовка за синтез на
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елементи с атомни номера, по-големи от 118. Приема се, че в близко бъдеще (3 – 5 години) е възможно да бъдат получени елементи 119 и 120. Те
биха били получени при осъществяване на ядрените реакции 50Ti + 249Bk или 249Cf, както и 54Cr +
248
Cm [17 – 19]. Според [19] синтез на елементи с
атомни номера, по-големи от 120, е доста проблематичен в близко бъдеще.
Когато бъде получен, елемент 119 ще бъде
първия елемент на VIII период, който трябва да
съдържа 50 елемента, тъй като освен s-, p-, d-, f–
елементи периодът ще включва и 18 g-елементи.
Квантовомеханични пресмятания са показали,
че след запълване с електрони на s-подслоя при
елементи 119 и 120, при следващите подслоеве
ще бъде осъществено смесено запълване с електрони на 7d-, 6f- и 5g-подслоевете поради малките
им енергетични разлики. Изчисления, основани
на теорията на Дирак – Слейтер, са показали, че
запълването на подслоевете с електрони при елементи 119 – 172 ще се осъществява в реда 8s <
5g ≤ 8p1/2 < 6f < 7d < 9s < 9p1/2 < 8p3/2. Според
изчисленията първият g-електрон ще се появи при
елемент 125, макар че формално елемент 121 е
първият елемент от g-подслоя [20]. Трябва да бъде
посочено, че ако целта е всички елементи да бъдат
включени в Периодичната таблица, вероятно ще
се наложи още по-голямо разширение. Елементите с атомни номера 119 и 120 могат да бъдат поместени в групи 1 и 2 под Fr и Ra и в 18-груповия, и в 32-груповия вариант, но за елементите от
g-подслоя няма място в 32-груповия вариант. Те
би трябвало да са поместени в отделен ред под
таблицата, аналогично на лантаноидите и актиноидите в 18-груповия вариант. Тогава, за да бъдат
включени в таблицата и g-елементите, трябва да
бъде създаден 50-групов вариант [8].
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THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS: 150 YEARS LATER
II. THE PERIODIC TABLE AFTER MENDELEEVH
Ivan L. Dukov, Alexander S. Zahariev

Abstract
The studies of Antonius van den Broeck and Henry Moseley about the discovery of the role of the atomic
number (the positive charge on the nucleus) concerning the sequence of the elements in the Periodic Table as well
as the problems with the accommodation of the rare earth elements in the table have been commented. Attention has
been paid to the „asteroid hypothesis“ of Bohuslav Brauner helping to solve „the rare earth crisis“. The advantages
and disadvantages of the 8-column (short form), 18-column (medium-long form) and 32-column (long form)
periodic tables have been discussed. The important role of IUPAC for the groups designation, the creating of rules
for the new elements naming and the opening of discussion for the composition of group 3 (Sc, Y, La, Ac or Sc,
Y, Lu, Lr) was noted. The possibilities for the expansion of the Periodic Table with elements with atomic numbers
higher than 118 have been pointed out, too.
Key words: atomic number, rare earth elements, group designation, IUPAC rules, 8-, 18- and 32-column forms of
the table
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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

ЗА ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ АКАДЕМИК
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ

Акад. Дамян Дамянов,
зам.-председател на Събранието на
академиците и член-кореспондентите на БАН

Понятието „академия“ в нашата страна се
свързва основно с Българската академия на науките. Напълно равностойно е използването му в названието на Селскостопанската академия. То влиза
в идентификацията на поредица авторитетни, акредитирани и уважавани учебни заведения, като:
Военна академия „Г. С. Раковски“; Национална художествена академия; Национална музикална академия; Национална академия за театрално и филмово изкуство; Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство (Пловдив); Стопанска академия (Свищов); Национална спортна академия;
Военно-медицинска академия; Академия на МВР.
Понятието „академия“ се използва с различна
тежест и стойност в още над 70 случая в названията
на неправителствени организации, обучителни звена със сезонен и постоянен характер, структури към
фондации (вкл. на известни личности като Христо
Стоичков и Димитър Бербатов). Понякога използването на думата „академия“ за някои структури
предизвиква усмивка, буди учудване или придобива
пародиен оттенък, например „житейска академия“,
„академия за вампири“, академия „щастлива жена“,
„българска винена академия“ и дори „бебешка академия за добри обноски“.
Държавата създава закон само за научни академии, представляващи национални научни центрове. Законът за Българската академия на науките
(БАН) влиза в сила на 01.02.1912 г. и претърпява
многократни промени през 1940 г., 1947 г., 1949 г.,
1957 г., 1991 г., 1993 г., 1997 г., 2007 г., 2010 г.,
2011 г., 2013 г. и 2018 г. На базата на Закона за БАН
е създаден Устав на БАН. Закон за Селскостопанска академия е формулиран и влиза в сила едва на
28.12.1999 г. Законът и Уставът на БАН са двата основни документа, които определят структурата, органите за управление, видовете членство с правата
и задълженията на членовете и начинът за тяхното
избиране. Така БАН се явява единствената институция в страната, която получава законово основание
и право да присъжда почетните звания „академик“
(действителен член) и „член-кореспондент“ (дописен член), наред с „чуждестранен член“ и „почетен
член“. Законът за БАН фиксира, че броят на академиците не може да надминава 80, а на член-кореспондентите – 120. На практика общият брой от 200
членове на БАН никога не е достиган.

38

Нито една друга научна, университетска или
обществена структура в страната никога не присъжда подобни почетни звания поради липса на законово основание. Това правило не е нарушавано и
пристъпвано, дори когато в названието на структурата има думата „академия“.
През 2004 г. първоначално в Хасково, а след
това в София, е регистрирана неправителствена
организация под названието „Българска академия
на науките и изкуствата“ (БАНИ). Претенцията на
учредителите е, че тази организация се явява „наследник“ на БАН, намесвайки политически събития
и тълкувания. БАНИ и някои нейни членове развиват активна лична и обществена дейност, в повечето
случаи с общественополезен характер. Наред с това
обаче БАНИ „присъжда“ на своите членове титли
като „академик“, „дописен член“, „почетен член“,
„член-наблюдател“. Членската маса достига около и
над 400 членове – български университетски преподаватели (от тях голяма група лекари), обществени
дейци и дейци на изкуствата, сред които има доста авторитетни имена. За членове са привлечени и
хора от чужбина.
Проблем поражда изразеният афинитет на
членовете на БАНИ да използват титлата „академик“ в публичното пространство (по-рядко се използват другите присъдени звания). Това се посреща
безкритично и без познаване на материята от държавни институции (Президентство, министерства),
както и от доста медии (електронни и печатни) и от
висши училища и университети. Примери има при
връчване на държавен орден и други награди, при
публични срещи, при отразяване на събития, особено юбилеи или поклонения, при участие в телевизионни предавания и пр. Вероятно това публично
титулуване отразява лични амбиции и достойнства
на лица, по правило заслужаващи уважение. За посветените и осведомените обаче подобно титулуване
буди недоумение, учудване, усмивка или поредната досада от грешките, най-често присъждани на
„прехода“. За неосведомените това е заблуждение,
фалшива новина. За държавните служители и представителите на медиите показва непрецизност в работата им и неизползване на наличната информация (вкл. от официалния сайт на БАН). Но по своя
характер това е закононарушение спрямо Закона за БАН.
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БИЛКОВИТЕ АНТИОКСИДАНТИ КАТО АЛТЕРНАТИВА
НА ВИТАМИНИТЕ И МИНЕРАЛИТЕ*
Доц. д-р Николай Ц. Цветков,
Институт по молекулярна биология
„Акад. Румен Цанев“ – БАН
Антиоксидантите (или антиоксидативни
вещества) са химически съединения (най-често
органични, но и с неорганичен произход), инхибиращи окислението на други вещества. Като биохимична реакция, окислението води до образуването на свободни радикали, а оттам посредством
верижни биохимични реакции – до увреждане на
клетките в живите организми. Трябва да се отбележи, че терминът „антиоксиданти“ се използва за
обозначаването на две големи групи от вещества:
1) индустриално приложими, използвани като ади-

тиви към индустриални продукти и 2) природни
съединения, срещащи се в храната и организмите.
Антиоксидантите имат голямо физиологично значение при еукариотните организми именно поради действието си като „уловители“ на свободните
радикали, като по този начин деактивират образувалите се в процеса на метаболизъм реактивни
кислородни видове (англ. reactive oxygen species,
ROS). ROS са свръхактивни радикали, пероксиди,
радикал аниони и техни комбинации, като например синглетен кислород (1О2), водороден перок-

Фигура 1. Оксидативен стрес, антиоксиданти и защитни ензими [2]. Показани са междинните съединения (интермедиати), ензими и електронен баланс на кислородна детоксификация в аеробните клетки.
Защитните механизми на клетките и тъканите срещу оксидативния стрес са две групи: (1) антиоксидативни защитни системи (ензиматични и неензиматични „уловители“ на радикалите и антиоксиданти;
(2) вторична защита чрез механизми за ДНК поправка и последващо разграждане на вредни протеини
(turnover).
* В настоящата статия е използван текстов материал от публикацията на автора доц. д-р Николай Ц. Цветков
„Антиоксиданти: Ландшафтен анализ на научната литература“ (2019). Оригиналната статия е публикувана
през януари 2019 г. в списание Oxidative Medicine and Cellular Longevity: Antioxidants: Scientific Literature
Landscape Analysis (2019). Andy Wai Kan Yeung, Nikolay T. Tzvetkov, Osama S. El-Tawil, Simona G. Bungau,
Mohamed M. Abdel-Daim, and Atanas G. Atanasov. https://doi.org/10.1155/2019/8278454.
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сид (H2O2), супероксиден радикал анион (O2•–),
хидроксилен радикал (HO•), хидро-пероксиден
радикал (HOO•), пероксиден радикал (ROO•), алкокси радикал (RO•), озон (О3) и други, предизвикващи т.нар. свободнорадикалови увреждания в
клетките (известни също като кислородна токсичност). В човешкият организъм ROS се образуват
по съвсем естествен път например в митохондриите като странични продукти на клетъчното дишане (посредством моноаминооксидазите, както и в
рамките на комплексите I и II от веригата на дишане), но също така и клетките на имунната система

Фигура 2. Химическа структура на линейния трипептид глутатион (GSH).

като отговор на различни инфекции [1]. В нормално функциониращите клетки се поддържа фин
баланс между концентрациите на силно редуциращи или оксидативно действащи вещества, чрез
вътрешноклетъчната продукция съответно на оксидиращи или редукционно действащи вещества.
Биохимичните процеси на вътрешноклетъчна
деактивация на ROS, както и общият електронен
баланс на антиоксидативно действащи вещества и
ензими са представени най-общо на Фигура 1. Линейният трипептид глутатион (glutathion, GSH) и
L-цистеина (L-cysteine) могат да бъдат дадени като
пример за редуктивно действащи вещества с природен произход, характеризиращи се с наличието
на една тиолова група (SH група). GSH са намира
в много висока концентрация в почти всички видове клетки и се числи към един от най-важните
ендогенни антиоксидатнти в човешкото тяло (Фигура 2).
Свръхпроизводството (повишената концентрация) на ROS в клетките е свързано с появата
на т.нар. оксидативен стрес. Понятието „оксидативен стрес“ е въведено за пръв път през 1985 г. от
немския медик и биохимик Хемлут Зайс (Helmut
Sies), за да се обозначи състоянието на обмяната
не веществата в организма, при което настъпва
излишък на ROS [2]. Установено е, че оксидативният стрес е свързан с нормалния процес на стареене, но и с появата на редица болестни състояния,
включително на различни видове рак, автоимунни
заболявания (напр. диабет тип 1 и 2), сърдечносъ-
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дови, възпалителни и невродегенеративни заболявания, в т.ч. болестта на Паркинсон, болестта на
Алцхаймер, различни типове деменция и други
[3].
Подобно на ROS, представляващи основната група оксидативно действащи видове в човешкото тяло, се образуват и реактивни азотни
видове (англ. reactive nitrogen species, RNS). RNS
са азот-центрирани радикали и сродни на тях високореактивни видове, продукт на нормалния клетъчен метаболизъм. Радикалът на азотния оксид
(NO•) е силен RNS, получен от окисляването на
крайните гуанидинови азотни атоми на L-аргинина (L-arginine) [4]. В различна микросреда NO•
може да се преобразува в различни други RNS,
като нитрозониев катион (NO+), нитроксилов анион (NO–) и пероксинитрит (ONOO–) [5]. Радикалът
на азотния диоксид (NO2•) се образува от реакцията на пероксиден радикал и NO, например чрез
замърсен въздух или тютюнопушене [6]. Както и
при оксидативния стрес, свързан със свръхпроизводството на ROS, повишеното количество на
RNS в клетките води до нитрозативен стрес [7].
Нитрозативният стрес може да инициира реакцията на нитрозилиране, която може да промени
структурата на протеините и така да наруши нормалната им функция [8]. Нитрозативният стрес
може също да причини увреждане на мембранните
мастни киселини, ДНК и неговия възстановителен
механизъм [8]. Съществува много тясна връзка
между нивата на ROS и RNS в клетките и различни болестни състояния при човека. При нормално
физиологично състояние съществува превес на
антиоксидативните вещества спрямо нивото на
концентрация на ROS и RNS, докато излишъкът
на оксидативно действащи вешества (оксиданти)
води до появата на различни дисфункции (Фигура 3). Поради тази причина е важно да се намерят естествени (природни) антиоксиданти, които
могат да помогнат за изчистването на излишните
радикалови частици (ROS и RNS) и след това да се
избегне оксидативното увреждане при хората.
Антиоксидантите са открити в много природни източници като зеленчуци, плодове и напитки, а хранителните антиоксиданти като флавоноидите могат да помогнат за намаляване на
риска от смъртност от коронарна болест на сърцето и честота на миокарден инфаркт [10, 11]. Освен
това, епидемиологичните проучвания и метаанализите показват, че дългосрочното потребление на
растителни полифеноли може да има превантивен
ефект срещу редица заболявания, като рак, сърдечно-съдови заболявания, диабет, остеопороза и
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невродегенеративни заболявания (напр. болестта
на Алцхаймер) [12–16]. Трябва да се отбележат
два важни факта: (1) съществува глобална тенденция в застаряването на населението, както и че (2)
само една малка част от хората в различна възраст
консумират дневно препоръчителното количество
плодове и зеленчуци. В тази връзка учените по
света са насочили вниманието си към използва-

не възможностите, които предлагат природните
източници на антиоксиданти за подобряване на
общото здраве и използването им срещу дегенеративните заболявания на стареенето чрез подобряване на хранителния режим [17, 18].
За да се установи значението на изследванията, свързани с антиoксидантите, през месец май
2018 г. бе проведен комплексен библиометричен

Фигура 3. Дуално включване на ROS/RNS в нормалната физиология и болестните състояния [9]: Реактивни
кислородни частици (ROS), като например H2O2 и O2–•, са важни фактори, участващи в процеса на сигнална
трансдукция в клетките, особено в β-клетки и клетките на скелетната мускулатура, съответно участващи
в синтеза и действие на инсулин. В клетките на имунната система, ROS / RNS са важни за генериране на
хипохлоридна киселина (HOCL) чрез участието на миелопероксидаза (MPO), което допринася за унищожаването на патогени. ROS играят функционална роля по време на бременност и са необходими при процедури
на имплантация, раждане и подходящи процеси на развитие на плацентата и плода, включително васкуларизация, ремоделиране на извънклетъчния матрикс и подходящо клетъчно сигнализиране при съпътстваща апоптоза. Въпреки това, дисбалансът между повишеното производство на ROS/RNS и способността на
биологичната система лесно да детоксифицира (неутрализира) реактивните частици и неговите междинни
продукти, или дори да регенерира нанесените клетъчни промени (включително и неврони), се счита за вредно и може да доведе до оксидативен стрес. Оксидативният стрес участва в инсулиновата резистентност и
изчерпването на инсулиновата секреция в β-клетките, автоимунния диабет, захарен диабет тип 2 (gastational
diabetes mellitus, GDM), хроничното възпаление, затлъстяването, безалкохолното мастно чернодробно заболяване (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), както и процесите на невродегенерация, водещи до невронна смърт (напр. при заболяването на Паркинсон и Алцхаймер, както и различните форми на деменция и
други невродегенеративни заболявания).
Съкращения: GSIS = глюкозо-стимулирана инсулинова секреция; Н2O2 = водороден пероксид; NO• = азотен
оксиден радикал; ONOO• = пероксинитритен радикал; 1O2• = синглетен кислород; •OOH = пероксилов радикал; •ОН = хидроксилов радикал; R+ = свободни радикали като цяло; О2•– = супероксиден радикал анион;
LOOH = липидни хидропероксиди.
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анализ на научната област, занимаваща се с тяхното проучване [19]. Такъв анализ може да позволи
задълбочено разбиране на промените в тази област по отношение на приноса и най-актуалните
теми, както и тяхната цитираност [20 – 23]. Макар
и изводите, които са направени, да не будят особено учудване сред учените, подобен литературен
анализ върху антиоксидантите не бе публикуван
досега в световната литература. Основните цели
на проведеното проучване са следните:
(1) Да се разберат съответните ключови изследователски категории в изследванията за антиоксиданти.
(2) Да се идентифицират страните и списанията,
които имат основен принос в изследванията на
антиоксиданти и да се оцени тяхната цитираност
през различни периоди от време.
(3) Да се установи кои химикали/фармацевтични
продукти са имали висок брой цитати през различни периоди от време [19].
Получените литературни данни бяха оценени и подредени по (1) година на публикуване,

Фигура 4. Нарастващ през годините общ брой научни публикации, свързани с антиоксидантите.

(2) заглавие на списанието, (3) общ брой цитати, (4) авторство, (5) категория по Web of Science
(WoS) и (6) тип ръкопис. Пълните записи и цитатите на тези ръкописи бяха внесени в програмата
VOSviewer (CWTS, Университет Лайден, Лайден,
Холандия) за библиометрични анализи, като например цитиране на институции, страни/региони
и списания. За онлайн търсене в базата данни WoS
бe използван стринга TOPIC = („antioxida*“ OR
„anti-oxida*“). За улеснение при обработката на
информацията данните бяха разпределени в четири периода от време: (1) до 1990, (2) 1991 – 2000,
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(3) 2001 – 2010 и (4) 2011 – 2018 г.
След проведения анализ бяха идентифицирани и анализирани общо 299 602 публикации.
Първата публикация, свързана с темата за редукцията на липидни серуми при хора и зайци, е публикувана през далечната 1957 г. [24].
1977 г. е първата, през която са публикувани
повече от 100 публикации на тема антиоксиданти.
Оттогава се забелязва забележителен напредък в
изследването на действието на билковите антиоксиданти, като броят на научни публикации на
тази тема расте с неимоверно темпо (Фигура 4).
За пръв път през 1991 г. са публикувани повече
от 1000 статии за антиоксиданти, а през 2007 г.
са поместени вече над 10 000 публикации в световен мащаб. През миналата 2018 г. бе отбелязан
един своеобразен рекорд по брой публикации за
антиоксиданти – над 30 000 [19]. Огромната част
от публикациите (258 450, 86,3%) са оригинални
статии, докато броят на обзорните публикации
(review articles) е 20 616 или 6,9%. Останалите
около 6,8% включват резюмета от научни конференции, кратки научни доклади и материали на издателски колегии. Става ясно, че основният публикационен език е английският (97,7% от всички
публикации). Накратко може да се обобщи, че съществува изключителен изследователски интерес
към проучване свойствата на различни природни
антиоксиданти. Търсенията са насочени основно
към потенциалните им терапевтични ефекти (in
vitro и in vivo), както и възможностите за създаване на подходящи фармацевтични формулировки
за тяхното приложение. В голяма част от публикациите се обръща внимание на физикохимичните
характеристики на чистите природни вещества,
свързани с тяхната ниска водоразтворимост и съответно ниско ниво на биодостъпност, възможна
биотоксичност, ефективни дози, метаболизъм и
други. Нарастналият интерес към природните антиоксиданти се дължи, от една страна, на изчерпване действието на някои познати синтетични молекули, ограниченият им (само симптоматичен)
ефект, а от друга – появата на редица странични
ефекти след продължителната им употреба.
Публикациите са класифицирани в категории според WoS както следва: (1) биохимия/молекулярна биология (общо 45 691; 15,3%), (2) наука
за хранителните технология (45 374; 15,1%) и (3)
фармакология/фармация (35 343; 11,8%). Най-продуктивни са четири научни институции, имащи по
1,0% или почти 1,0% от всички публикации в световен мащаб, а именно Калифорнийският университет (4183; 1,4%), Китайската академия на науки-
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те (3746; 1,3%), Испанският национален съвет за
научни изследвания (CSIC, 3483). 1,2%) и Съвет
за научни и промишлени изследвания (CSIR India,
2881; 1,0%). САЩ (52 387; 17,5%), Китай (39 632;
13,2%) и Индия (24 958; 8,3%) са водещите страни
в публикуването на научни документи, свързани с
антиоксиданти [19]. Междувременно, списанията,
на които се падат по 1,0% или почти 1,0% от общите публикации, са Food Chemistry (5818; 1,9%),
Journal of Agricultural and Food Chemistry (5531;
1,8%), Free Radical Biology and Medicine (4332);
1,4%) и PLOS One (2854; 1,0%).
Като цяло анализът на близо 300 000 публикации обхваща повече от половин век изследвания, които подчертават значението на два
природни полифенола, а именно куркумин и ресвератрол, които имат най-голям брой цитати през
последните две десетилетия (Таблица 1). Докато
преди 1990 г. и в периода 1991 – 2000 г. природни
антиоксиданти като витамини (например бета-каротен, аскорбинова киселина, алфа-токоферол) и
редица минерали (селен и негови съединения, както и цинк) са били в полезрението на учените по
света, то от 2001 г. насам и особено след 2011 г.
учените се концентрират главно към изследване
свойствата на куркумин, ресвератрол и L-цистеин
(за периода 2011 – 2018). Тези три природни съединения са и най-цитираните като брой цитати на
публикация (ср. Таблица 1). Потенциалните ползи
за здравето от употребата на куркумин и ресвератрол са обсъдени от литературата с оглед на контрола на редокси сигнали, възпаление и аутофагия
[25, 26] и по този начин лечение на рак, включително левкемия [27–30]. Освен това е доказано,
че полифенолите имат невропротективни ефекти
и благоприятни ефекти срещу сърдечносъдови
заболявания, диабет и стареене [11, 12, 14]. Хранителните полифеноли заедно с витамин Е, които
са били високо цитирани преди 2000 г., са показали ин виво протективен ефект срещу болестите
на Алцхаймер и Паркинсон посредством модулиране на свръхпроизводството на ROS, свързани с
оксидативния стрес, който от своя страна води до
увреждане на невроните [31].
Кратка физикохимична характеристика
на куркумин и ресвератрол.
Куркуминът е основният биоактивен фитоконституент на рода куркума (Curcuma), който обхваща около 80 вида растения и е един от
най-големите родове на семейство Zingiberaceae.
Куркуминът и неговите куркуминоидни аналози
(куркуминоиди) са отговорни за типично жълтия
цвят на куркумата [16]. Tой е естествен храните-

лен оцветител (Е100) и може лесно да се получи
от куркума чрез екстракция с разтворител и [16].
Куркуминът се състои от две 3-метокси-4-хидрокси фенилови групи (ферулоилови заместители),
свързани помежду си с ненаситена седем-въглеродна верига, която включва β-дикето функция,
така че молекулата на куркумин е почти симетрична (Фигура 5А). В зависимост от рН на околната
среда, куркуминът може да съществува в две възможни тавтомерни форми: енол и дикето (ср. Фигура 5А). Кето-форма преобладава както в кисели
и неутрални среди (рН ≤ 7,4), така и в твърдо състояние, докато в неполярна и основна среда (рН ≥
8,0) се среща енолната форма на куркумина [16].
При физиологични условия (рН 7,4) куркуминът
може да достигне равновесното си състояние от
1,3-кето-енол. Антиоксидативните свойства на
куркумина са свързани със стабилността и антиоксидативната способност на пара-хидрокси групи в двете симетрични ароматни пръстена в структурата му (ср. Фигура 5А).
Ресвератролът, известен също като
3,5,4‘-трихидрокси-транс-стилбен, е стилбеноид (нефлавоноиден полифенол) и фитоалексин
(анти-микробиално вещество), открит в ципата и
семките на гроздето и много други растения като
малини, черници, шамфъстъци и фъстъци, произвеждащ се в отговор на стресови условия, включително наранявания и микробна атака [29]. Ресвератрол съществува в две изомерни форми като
транс- и цис-ресвератрол (фигура 5Б). Въпреки че
е открит в повече от 72 вида растения [32], гроздето и виното са най-важните хранителни продукти, съдържащи ресвератрол. Например, концентрацията на транс-ресвератрол в червените вина
варира от 0,1 до 10 mg/dm3, докато при белите
вина е по-ниска от 0,1 mg/dm3 [32]. Поради своята светлинна чувствителност (фотодимеризация
и изомеризация), има малко информация за свойствата на цис-ресвератролите [32]. Доказано е, че
транс-ресвератролът потиска липидната пероксидация както чрез хелатизиране на мед, така и чрез
очистване на свободните радикали [32].
Основните насоки на изследванията са свързани с редицата терапевтични ефекти на куркумин
и ресвератрол (невропротективни, противоракови и други), както и с възможностите за използването им като индивидуални молекули и/или в
комбинация с други терапевтици при различни
болестни състояния [29]. Основните затруднения
при използването на тези природни продукти идват от тяхната ниска водоразтворимост, водеща
до ниските им нива на биодостъпност. Ето защо
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Таблица 1. Най-цитирани антиоксиданти по декади [23]
Времеви период

Химическа структура и наименование

1957 – 1990

Химически термин (брой
публикации; цитати за публикация)
Uric acid (12; 212,1)

Beta-carotene (12; 189,3)

Flavonoid (15; 176,5)

Ascorbate (14; 175,7)

Vitamin C (22; 69,8)

Vitamin E (121; 62,7)

Selenium (35; 56.3)
Селен и селенови минерали

1991 – 2000

Flavonoid (623; 167,3)

Carotenoid (683; 112,3)
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Времеви период

Химическа структура и наименование

1991 – 2000

Химически термин (брой
публикации; цитати за публикация)
Hydrogen peroxide
(1430; 89,4)
Nitric oxide (826; 88,1)

Vitamin C (1160; 82,4)

N-Acetylcysteine (639; 77,4)

Ascorbate (1171; 77.3)

Beta-carotene (1317; 69,1)

Vitamin E (2869; 65,5)
Alpha-tocopherol (2335; 65,2)

Curcumin (915; 75,4)

2001 – 2010

Flavonol (677; 70,5)

Phenolic acid (935; 64,4)
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Времеви период

Химическа структура и наименование

2001 – 2010

Химически термин (брой
публикации; цитати за публикация)
Anthocyanin (1560; 60,9)

Resveratrol (1159; 60,1)

Kaempferol (635; 58,8)

Curcumin (2131; 14,3)

2011–2018

Resveratrol (2141; 13,9)

Cysteine (2410; 13,0)

редица изследвания се отнасят към разработването на подходящи терапевтични формулировки
(например векторни пептиди, т.нар. продръгс, наномолекули, други нанотехнологии), повишаващи
водоразтворимостта и биодостъпността на тези
природни съединения. От друга страна, обект на

изследване са и биотоксични и метаболитни ефекти (бърз метаболизъм е установен за куркумина)
на куркумин и ресвератрол.
Механизми за пречистване на радикали
(R•) на ароматни антиоксиданти (ArOH)
Механизмът на антиоксидативно действие

Флавонова базова структура на флавоноидите. 2)Най-разпространен аскорбат. 3)Аскорбиновата киселина е
една форма „витамер“ на витамин C. 4) a-Tocopherol е най-активната форма на витамин E (включваща съшо
и други токофероли и токотриеноли). 5)Пример за най-разпространен флавоноид. 6)Втората най-разпространена форма на каротена. 7)Основната структура на флавонола. 8)Пример за най-разпространена фенолова
киселина. 9)Най-разпространен в природата антоцианин.
1)
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Фигура 5. Химически структури и тавтомерия/изомерия при куркумина и ресвератрола: A) дикето (при pH ≤
7,4) и 1,3-кето-енолна равновесна форма на куркумин (при рН ≥ 8,0). Обозначени се антиоксидативно действащите фенолни групи в структурата на куркумин [16]. Б) Cis/trans (E/Z) изомерни форми при ресвератрол с
обозначение на по-активната пара-позиция по отношение на антиоксидативно действие. От термодинамична
гледна точка, транс-формата на ресвератрол е по-стабилна.

на някои природни продукти, съдържащи хидроксилови ароматни групи в молекулата си, в т.ч.
куркумин и ресвератрол, би могъл да се представи най-общо като взаимодействие на една хидроксилна група на ароматното ядро (Ar–OH) с един
реактивен (нестабилизиран) радикал (R•). Засега
най-добре изучени са антиоксидативните ефекти
на стилбените, към които се числи и ресвератрола, като са предложени общо четири механизма на
биохмично действие на стилбеновите антиоксиданти [8]:
1) Трансфер на водороден атом (Hydrogen
atom transfer, HAT):
ArOH + R• ArO• + HR
2) Образуване на междинен радикалов
продукт (Radical adduct formation, RAF):
ArOH + R•  (ArOH–R)•
3) Единичен електронен трансфер (Single
electron transfer, SET):
a) ArOH+ R•  ArOH+• + R–
б) ArOH+• + R–  ArO• + HR
4) Последователна протонна загуба на
електронен трансфер (Sequential proton loss
electron transfer, SPLET):
a) ArOH  ArO– + H+
б) ArO– + R•  ArO• + R–
в) R– + H+  R–H
В съответсвие с предложените по-горе меха-

низми, продуктите ArO• и (ArOH–R)• представляват ароматни структури с нечетен брой електрони
(несдвоен електрон), който се преразпределя в цялата молекула, което води до значително радикалово стабилизиране [8]. Установено е също така,
че т.нар. RAF механизъм е преимуществен за неутрализирането на RNS.
В заключение, след направения библиометричен анализ на 299 602 публикации се установи, че по-голямата част от тях (295 426) са
публикувани след 1991 г., което отговаря на неимоверния и непрекъснато нарастващ интерес на
науката и обществото като цяло към билковите
антиоксиданти. Публикациите са предимно свързани с категориите (1) биохимия/молекулярна биология, (2) науката за хранителните технологии и
(3) фармакология/фармация. Увеличеният дял на
публикациите в списания в областта на науката за
храните показва, че вниманието на учените се измества към хранителните антиоксиданти.
Научната област на антиоксидантните претърпява сериозни промени по отношение на страните и регионите, занимаващи се с изследвания в
тази област. Налице е увеличен дял на публикациите от 2000 г. насам на страни като Бразилия,
Китай, Индия и Южна Корея. През последните
две десетилетия тези държави се очертаха като
най-важните и активни в изследванията на антио-
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ксидантните, наред със САЩ, които традиционно
доминират в областта от половин век. Клиничните
състояния с голям брой цитати включват болестта
на Алцхаймер, рак, сърдечносъдови заболявания
и болест на Паркинсон. Най-цитираните химични
съединения/понятия са алфа-токоферол, антоцианин, аскорбат (витамин С), бета-каротин, каротеноид, куркумин, цистеин, флавоноид, флавонол,
хидроген пероксид, кемпферол, N-ацетилцистеин,
азотен оксид, фенолна киселина, пикочна киселина, витамин С, витамин Е, селен и ресвератрол
(ср. Таблица 1). По отношение на антиоксидантните химикали се наблюдава насочване на научния интерес от изследванията, фокусирани върху
антиоксидантно действащите витамини и минерали (например селена и неговите съединения), към
такива, свързани с действието на антиоксидантните фитохимикали (растителни вторични метаболити).
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[18] Cătană, C.-S., Atanasov, A. G., BerindanNeagoe, I. (2018) Natural products with anti-aging
potential: affected targets and molecular mechanisms.
Biotechnology Advances, 36(6), pp. 1649.
[19] Yeung, A. W. K., Tzvetkov, N. T., El-Tawil, O.
S., Bungãu, Abdel-Daim, M. M., Atanasov, A. G.
(2019) Antioxidants: scientific literature landscape
analysis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity,
2019(Article ID 8278454, 11 pages.
[20] Yeung, A. W. K. „Bibliometric study on
functional magnetic resonance imaging literature

НАУКА – кн. 5/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(1995 – 2017) concerning chemosensory perception. [28] Gulei, D., Mehterov, N., Nabavi, S. M., Atanasov,
(2018) Chemosensory Perception, , 11(1), pp. 42.
A. G., Berindan-Neagoe, I. (2018) Targeting ncRNAs
[21] Yeung, A. W. K., Goto, T. K., Leung, W. K. by plant secondary metabolites: the ncRNAs game
(2017) The changing landscape of neuroscience in the balance towards malig- nancy inhibition.
research, 2006 – 2015: a bibliometric study. Frontiers Biotechnology Advances, 36(6), pp. 1779.
in Neuroscience, 11, pp. 120.
[29] Moosavi, M. A., Haghi, A., Rahmati M.,
[22] Yeung, A. W. K., Goto, T. K., Leung, W. K. (2017) Tanibuchi, H., Mocan, A., Echeverria, J., Gupta,
At the leading front of neuroscience: a bibliometric V. K., Tzvetkov, N. T., Atanasov, A. G. (2018)
study of the 100 most-cited articles. Frontiers in Phytochemicals as potent modulators of autophagy
Human Neuroscience, 11, pp. 363.
for cancer therapy. Cancer Letters, 424, pp. 46.
[23] Yeung, A. W. K., Goto, T. K., Leung, W. K. [30] Tewari, D., Nabavi, S. F., Nabavi S. M., et al.
(2017) A bibliometric review of research trends in (2018) Targeting activator protein 1 signaling pathway
neuroimaging. Current Science, 112(4), pp. 725.
by bioactive natural agents: possible therapeutic
[24] Greenblatt, I., Gitman, L., Fisher, J., Goldfien, strategy for cancer prevention and intervention.
P. (1957) Studies with antioxidants in an attempt Pharmacological Research, 128, pp. 366.
to lower the serum-lipids of humans and rabbits. [31] Matteo, V., Esposito, E. (2003) Biochemical and
Journals of Gerontology, 12(4), pp. 428.
therapeutic effects of antioxidants in the treatment
[25] Rahman, I., Biswas, S. K., Kirkham, P. A. (2006) of Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and
Regulation of inflammation and redox signaling by amyotrophic lateral sclerosis. Current Drug Target dietary polyphenols. Biochemical Pharmacology, CNS & Neurological Disorders, 2(2), pp. 95.
72(11), pp. 1439.
[32] Stojanovic, S., Sprinz, H., Brede, O. (2001)
[26] Yeung, A. W. K., El-Demerdash, A., Berindan- Efficiency and mechanism oft he antioxidant action
Neagoe, I., Atanasov, A. G., Ho, Y.-S. (2018) of trans-resveratrol and ist analogues in the radical
Molecular responses of cancers by natural products: liposome oxidation. Archives of Biochemistry and
modifications of autophagy revealed by literature Biophysics, 391(1), pp. 79.
analysis. Critical Reviews in Oncogenesis, 23(5-6),
pp. 347.
[27] Kelkel, M., Jacob, C., Dicato, M., Diederich,
M. (2010) Potentialof the dietary antioxidants
resveratrol and curcumin in prevention and treatment
of hematologic malignancies. Molecules, 15(10), pp.
7035.
NEW STUDY HIGHLIGHTS HERBAL ANTIOXIDANTS AS AN ALTERNATIVE
TO VITAMINS AND MINERALS
Nikolay T. Tzvetkov
Abstract: Herbal antioxidants are about to become an alternative to vitamins and minerals. This is what points out
the results of an international team study published in January this year in the journal Oxidative Medicine and
Cellular Longevity, and analyzed nearly 300 000 scientific papers on antioxidants. The team found that the focus of
scientific attention has changed sharply in recent years. While before 2000th scientific attention was mainly focused
on vitamins and minerals, the latest research predominantly studies the effects of plant antioxidants and their use
to combat oxidative stress associated with a number of diseases. Phytochemicals, such as curcumin contained
in turmeric or resveratrol from red wine, are becoming increasingly important in order to better investigate their
therapeutic potential, e.g., for the prevention and treatment of variety of diseases including diabetes and cancer.
Кеу words: herbal antioxidants, oxidative stress, curcumin, resveratrol
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Дни на науката на Технически университет – София е
уникално събитие в научния живот на страната ни. В неговата
рамка са обединени над 30 ежегодно провеждани научни
форуми в различни области на науката като автоматика,
електронна
техника,
електротехника,
мехатроника,
комуникационна и компютърна техника, Е-управление и Екомуникации, информатика и информационни технологии,
информационна и киберсигурност, комуникационна и
компютърна техника и технологии, медицинско приложение на
инженерни решения, машиностроене, механика, метрология,
физика, приложна математика в техниката и икономиката,
мениджмънт и инженеринг, образователни технологии, транспорт
и транспортна техника, технологии на текстила и облеклото и
други.
Голяма част от конференциите в Дни на науката на ТУ-София
са с над 40 годишна традиция. Съществена част от тях са
интердисциплинарни и отразяват съвременните тенденции в
научно-техническото развитие и потребностите на бизнеса.
Форумите, провеждани в рамките на Дни на науката на ТУ-София, са средище за обмен на идеи и
резултати от научни изследвания между колеги от академичната общност и индустрията от цял свят. Те
се отличават със силно изразено международно присъствие, участие
на млади учени и докторанти и предоставят изключителната
възможност за осъществяване
на трансфер на технологии и
иновации от университета
към индустрията.
Свидетелство за това е
непрекъснато
нарастващия
брой на участниците, които
за 2018 г. надхвърлят 1900, от
тях над 460 участници са от чужбина. Броят на фирмените
представяния за 2018 г. е над 70, а на фирмените спонсорства –
над 40.
Научните разработки и резултати, представяни по време на форумите в Дни на науката на ТУСофия, са на високо научно равнище, гарантирано от стриктно провежданото независимо рецензиране.
Доказателство за качеството на научните публикации и
международната им разпознаваемост е високата цитируемост и
фактът, че сборниците с доклади на 16 от общо 35-те (за 2019 г.)
научни форума са включени в световните реферативни и
индескирани бази от данни – Scopus и Web of Science. Общият
брой на представените доклади за 2018 г. е 1350, от които 487 са
включени в базите данни SCOPUS / Web of Science, а 79 са
приети за публикуване в списание с импакт фактор / импакт ранг.
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Рубриката „ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2019“ е частично подкрепена от
проект H2020-IBA-SWFS-EUCYS-2019 „Европейски конкурс за млади учени“ по Рамкова програма
„Хоризонт 2020“ на Европейската комисия

БЪЛГАРИЯ – ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ EUCYS 2019
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
През 1989 г. по инициатива и с финансовата
подкрепа на Европейската комисия се създава ежегодният конкурс за най-добри ученически научни
постижения EUCYS (European Union Contest for
Young Scientists) с цел да засили сътрудничеството и обмена между млади изследователи, да им се
даде възможност да обсъдят работата си с водещи
световни учени и да насърчи търсенето на реализация в науката. Той е най-престижният конкурс
за млади учени в Европа, подкрепящ националните усилия за привличане на млади хора от цял свят
между 14 и 20 години към изучаването на науки,
технологии, инженерство и математика (STEM) и
ги насърчава да изберат кариера в науката и технологиите. Всяка държава има възможност да участва с до три проекта в различни научни дисциплини, които в продължение на три дни се оценяват
от 18 – 20-членно жури, избрано от Европейската
комисия, включващо специалисти от всички научни дисциплини, което избира най-добрите проекти, като всеки от тях се класира съответно на I-во,
II-ро или III-то място. Участниците в EUCYS се
определят на национални конкурси в държавите
участнички. България участва в конкурса под егидата на Министерството на образованието и науката от самото му създаване, като селектирането
на участниците в Европейския конкурс става на
ежегодния Национален конкурс „Млади таланти“.
България бе избрана за домакин на тазгодишното, 31-о по ред, издание на Европейския
конкурс за млади учени*, което се проведе от 13
до 18 септември 2019 г. в София. Изборът ни за
*

домакин на най-публичното европейско събитие в
страната ни след Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е резултат от ползотворната работа на България по време
на организацията му. Не трябва да се подценява и
фактът, че българските млади таланти в математиката, компютърните науки, химията, физиката, астрономията, биологията и т.н. всяка година носят
на страната ни десетки златни, сребърни и бронзови медали от международни олимпиади. 		
Съвсем логично организатор на тазгодишния
конкурс освен Министерството на образованието
и науката беше и Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките,
който участва в организацията на конкурса „Млади таланти“ на МОН, чрез който се избират българските участници в EUCYS. Известно е също, че
част от дейността на двете институции е посветена на откриването и развиването на млади таланти
в сферата на науката, като се полагат много усилия
и се влагат големи ресурси за подготовката на младежи с повишен интерес и способности в научната сфера, основно в природо-математическите, но
също така и в инженерните и хуманитарните науки и медицината. През годините многократно проекти на български участници са били оценявани
високо и сънародниците ни са си тръгвали с награди и от EUCYS. Днес част от тях градят успешна
кариера в световни технологични гиганти, други
са се посветили на каузата да създават и развиват
млади български учени. Един от тях е Константин
Делчев – докторант в Института по математика и

Повече за информация за EUCYS 2019 можете да намерите в уебсайта на конкурса: eucys.eu.
НАУКА – кн. 5/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

51

ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

информатика към БАН, зам.-национален организатор на Националния конкурс „Млади таланти“,
участник в Европейския конкурс през 2003 г., който отговаря за подготовката на българския отбор
от 2011 г. насам и е основният двигател в организацията на Панаира на науката и иновациите
(Innofair).
В първото издание на конкурса, който се е
състоял през 1989 г. в Брюксел, са участвали 53
млади изследователи. Следващи домакини са били
25 различни градове (Копенхаген, Цюрих, Севиля,
Берлин, Люксембург и т.н.) от 18 европейски държави. България участва в конкурса от самото му
създаване, въпреки че тогава не беше страна членка на ЕС. Броят на участващите млади учени през
годините расте непрекъснато, като в тазгодишното издание – най-голямото досега, своите научни
проекти представиха 155 млади изследователи
от 39 държави от Европа, Канада, Китай, Русия,
САЩ и Южна Корея. От българска страна отборът беше представен от младите учени Звездин
Бесарабов с проект в областтта на информатиката
„„Distributed Creation of Machine Learning Agents
for Blockchain Analysis“ (Разпределено създаване
на невронни мрежи за блокчейн анализ); Андрей
Гиздов с проект в областта на медицината: „A
Novel Method for Skeletal Age Estimation Based
on Cranial Suture Analysis“ (Иновативен метод за
оценка степента на затварянето на черепните шевове) и Николай Пашов с проект в областта на биологията „Brain Cells Phenotyping via Unsupervised
Mashine Learning with Autoencoder and Glustering“
(Идентифициране на мозъчни клетки посредством ненадзиравано машинно самообучение с
автоенкодер и клъстеризация). И трите проекта са
свързани с компютърните науки, въпреки че два
от тях да се насочени към други области. Тримата български участници имат богат опит с участия в международни научни състезания, които се
осъществяват с подкрепата на Министерството на
образованието и науката и са част от програмата
му за развиване на млади таланти (повече информация за българските участници и техните научни проекти поместваме в отделен материал – бел.
ред.).
„Участниците са бъдещите европейски новатори. Проектите им са идейни, практични и с
интердисциплинарна насоченост. Ние дълго се
борихме да бъдем домакини на това Европейско
състезание за млади учени – най-голямото досега.
То е важно за страната ни, защото дава видимост
на България“ – заяви при тържественото откриване на EUCYS 2019 на 14 септември в Интер Експо
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Център зам.-министърът на МОН Карина Ангелиева. „Чрез този конкурс популяризираме България
и даваме видимост на столицата ни София като
интересна дестинация за културно-историческо
наследство с богата история и като един млад модерен град“.
„Голяма чест е за София да бъде домакин
на тази среща на най-умните, най-креативни и
иновативни млади хора в света“, заяви кметът на
София г-жа Йорданка Фандъкова и подчерта, че
Столична община винаги е подкрепяла науката и
иновациите.
С „Добре дошли в България! Гоpдеем cе c
ваc! Вие сте бъдещето на Евpопа, вие cте най-добpитe в днешния ден!“, се обърна към участниците
българският еврокомисар Мария Габриел и заяви,
че 30% от най-добрата наука се прави в Европа. ЕК
ще продължи да инвестира в изследвания, иновации и образование, а науката и иновациите вървят
заедно с младите учени и затова е важно Европа
да инвестира в тях. Тя им обеща своята подкрепа
и поиска повече момичета да се включат в разработването на нови технологии. Новата програма
„Цифрова Европа“ е с бюджет от 9 млрд. евро. В
бъдеще ще говорим все повече за изкуствен интелект, цифровите технологии като възможност, но
и като рискове и предизвикателства, пред които те
ни изправят. Другата програма – „Хоризонт Европа“, е с бюджет от 100 млрд. евро, в рамките на
която трябва да се постигне пробив в иновациите.
„Искаме да увеличим тройно бюджета на програма „Еразъм +“, която е символ на качество, знания,
талант. Така ще дадем възможност за мобилност,
по-високо качество на образованието и натрупване на опит на 12 млн. млади хора в следващия
седемгодишен период 2021 – 2027 г. Искаме да
говорим за отворена наука и да разпространяваме
постиженията ѝ на справедлив географски принцип“, заяви еврокомисарят Мария Габриел.
„Това състезание е една промоция на науката – феномен, който няма граници, отваря врати и
променя света. Вие сте следващата генерация учени и иноватори, която ще помогне за решаването
на най-големите предизвикателства на нашето
време и ще промени света“ – заяви във видеообръщението си към участниците в EUCYS европейският комисар за научни изследвания, наука и
иновации г-н Карлос Моедаш и призова участниците да задават въпроси и да продължават да търсят отговори на предизвикателствата.
„EUCYS е любимото ми събитие“ – заяви
г-жа Карен Славин от Генералната дирекция за
изследвания и иновации към ЕК, която отговаря
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за конкурса, и призова участниците да не се притесняват от журито, да правят бъдещи сътрудничества, да бъдат в контакт с ЕК и да използват възможностите на европейските програми („Еразъм
+“ и др. под.). „Мислете че сте на научна конференция, а не на състезание“ – подкрепи я в приветствието си председателят на журито д-р Атила
Борич.
Целта на Европейския конкурс за млади учени, който се реализира по програма „Хоризонт
2020“, е да привлече повече внимание към науката
и към кариера в научните изследвания, технологиите и иновациите, защото изграждането на икономиката на знанието е невъзможно без хора от
тези среди. Затова не само трябва да се стимулира
научното и иновационното мислене на младежта,
но и да се даде възможност на обществото да се
запознае с развиваните идеи от най-младото поколение европейски граждани и стимулирането им
от Европейската комисия. Не по-маловажна е и
целта да се създаде Алумни мрежа от съветници,
експерти, ментори и организатори, която да бъде
използвана за развиването на научната дейност в
училищата и университетите.
EUCYS винаги се реализира под формата на
научен панаир. В София щандовете на отделните
участници бяха разположени на обширна панаирна площ в Интер Експо Център, където в продължение на три дни (14 – 17 септември) журито на
базата на установени правила се запознаваше със
100-те проекта в областта: на биологията (7 бр.),
химията (14 бр.), компютърните науки (10 бр.),
инженерните науки 17 бр.), околната среда (9 бр.),
материалознанието (2 бр.), математиката (7 бр.),
медицината (12 бр.), физиката (13 бр.) и обществените науки (6 бр.). Общото между тях е, че бяха
практични и с интердисциплинарна насоченост.
Те трябваше да отговарят на определени изследователски критерии, един от които е да се покажат
приложимостта на проектите, както и новостите
в тях. Това дава възможност на състезателите да
дискутират помежду си своите проекти, да обменят идеи, така че още на този етап се създава среда
за развиване на научната мисъл и сътрудничество.
Тъй като участниците са от цял свят, езикът за комуникация е английски.
Ролята на журито в EUCYS е от изключително значение. Членове на журито на конкурса
бяха 19 висококвалифицирани представители на
академичните среди и индустрията – учени и инженери със световна репутация в своето професионално направление, избрани като независими
научни експерти, а не като представители на ня-

коя институция, организация или държава. Журито оценява конкурентните проекти въз основа на
писмените описания, представени от проектите,
и чрез интервюта с участниците, проведени по
време на конкурса. Въз основа на своята оценка
на проектите и на продължителни дискусии журито съставя списъци с победителите в основните
и специалните награди. Решението на журито е
окончателно. В тазгодишното издание на EUCYS
трима от членовете на журито са предишни победители в конкурса.
Критериите за оценка на проектите са: оригиналност и креативност при идентифицирането
и подхода към основния проблем; задълбоченост
при проектирането и провеждането на изследването; определяне на целта на изследванията, ясно
представяне и интерпретация на резултатите; качество на писменото представяне и способност за
обсъждане на проекта с членовете на журито.
На 16 септември събитието беше отворено
за посетители, така че всеки можеше да разгледа
щандовете с проектите на участниците, да поговори и да обсъди с тях различни теми, свързани
с бъдещето на науката и технологиите. Това също
е полезно за участниците, защото се научават да
говорят свободно и пред публика, а не само пред
специалисти в дадената научна област. Защото
идеята на форума е не само да стимулира учениците да се насочат към т.нар STEM направления,
но и да представи на широката публика младите
таланти, бъдещите изследователи и иноватори. За
разлика от олимпиадите панаирният принцип дава
възможност всеки да се запознае с уменията, идеите, творчеството и креативността на младежите.
Денят на отворените врати е и възможност да се
насърчи връзката между наука и общество; да се
покаже на обществото защо трябва да се инвестира в наука, в кариера и учене в науката и иновациите. Идеята на организаторите беше и по този начин да се запали бизнеса, индустрията, училища
да започнат да правят собствени панаири за наука,
да се насърчават екипността и проектното мислене.
По време на Отворените врати в Интер Експо Центъра имаше и зона за дискусии по важни
теми, свързани с образованието, бъдещето на
иновациите и технологиите. Кратки научни презентации направиха младите комуникатори на науката: химичката от Корпуса за бързо гърмене и
TechnoMagicLand Златина Димитрова („Как науката може да промени живота завинаги“); ученият
от БАН и лице на науката в България през 2018 г.
Александър Атемин („Какво е животът“), матема-
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тичката Марина Маринова („За фобиите и числата“); астрофизикът и ръководител на олимпийски
отбори Никола Каравасилев („Социалният живот
на звездите“).
Домакините на Европейския конкурс за млади учени в лицето на Министерството на образованието и науката и Института по математика и
информатика бяха подготвили наситена с интересни събития съпътстваща програма както за участниците, така и за всички желаещи да се докоснат до света на науката. В Интер Експо център на
14 септември младият и много успешен учен д-р
Клеър Лий – експерт по физика на елементарните
частици и една от най-известните научни комуникатори в Европа, разказа за „Градивните частици
на Вселената“. По време на научното кафене на
16 септември в Зала 11 (зала „Люмиер“) се състоя дискусия на тема „Европа през 2050 г.“. Панелистите – известните и уважавани учени Григори
Кабатянски, Питър Литълууд, Диана Мишкова и
Клеър Лий, отговаряха на въпроси от публиката,
свързани с ролята на науката и технологиите,тяхното място в обществото и в изграждането на европейското бъдеще. Проф. Григори Кабатянски
работи за Института по проблеми с предаването
на информация за Руската академия на науките.
Занимава се е с изследвания в областта на теория
на кодирането, теория на информацията и криптография и е международно признат специалист в
съответните области. Проф. Питър Литълууд е
британски физик и професор в Чикагския университет с експертиза по физика на кондензираната
материя. Проф. Литълууд е автор на 6 патента,
публикувал е над 200 статии в научни списания
и е водил над 200 беседи на международни конференции, в университети и лаборатории. Проф.
Диана Мишкова е професор по история и директор на Центъра за академични изследвания – гр.
София. Изследванията ѝ в областта на модерната
история на Източна Европа и Балканите са важен
принос за модернизирането на нациите от региона. Д-р Клеър Лий е постдокторант в областта
на физиката на елементарните частици и работи
в Националната лаборатория „Брукхейвън“ към
американското Министерство на енергетиката. Тя
е популярен научен комуникатор и е водила множество научни беседи, речи, лекции и дори комедийни представления на тема наука. Посетителите
на дискусията имаха възможност да задават въпроси на гостите по и извън темата и да дискутират с тях своите отговори и гледни точки спрямо
съответните им научни експертизи.
Благодарение на посещението във връзка
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с Европейския конкурс за млади учени на проф.
Питър Литълууд, който е и изпълнителен председател на Института „Фарадей“ в Оксфорд, Великобритания, стана възможно и организирането на
17 септември на семинар с негово участие във Физическия факултет на Софийския университет на
тема „Faraday’s Challenge“ („Предизвикателството
на Фарадей“), който предизвика голям интерес
сред физическата колегия.
По случай домакинството на България на
EUCYS в градинката на „Кристал“ на 13 октомври беше поставена постерна изложба „Младите
учени на България“ (https://naukamon.eu/mladiucheni-na-bulgaria/), която впоследствие беше
преместена в градинката пред Народния театър
(повече информация за изложбата е поместена в
следваща статия – бел. ред.).
За всички участници и гости на Европейския
конкурс за млади учени домакините бяха подготвили и редица културни събития в партньорство
със Столична община, сред които разглеждане на
историческия център на София и забележителностите на града.
В заключителния ден от състезанието, 17
септември, на Тържествена церемония в зала
„България“ преди обявяването и връчването на
новите лауреати в Европейския конкурс за млади учени с поздравления и с много топли думи
към всички участници се обърнаха домакините:
„Бъдете смели в своите мечти!“ (зам.-министър
Карина Ангелиева); „Вие сте младата генерация,
бъдещето на Европейския съюз“ (председателят
на БАН акад. Юлиан Ревалски), както и официалните гости. „Вие сте много специална генерация,
пред вас стоят много предизвикателства, вие сте
тези, които ще направите Европа лидер във високите технологии“ – заяви г-жа Син Ратцо, зам.-генерален директор на Дирекция „Изследвания и
иновации“ към ЕК. Българката г-жа Чарлина Вичева, зам.-генерален директор на Съвместния изследователски център на ЕК, нарече участниците
„ забележителни млади хора, много специална
генерация, която ще промени Европейския съюз,
от чийто потенциал ще се нуждае Европа на бъдещето“. „Отлична работа на всички участници“
– беше оценката на председателят на журито унгарският учен д-р Атила Борач. „Както във всяко
състезание, не всички получават награда, но това
не означава че те са се провалили. Има два начина
един учен да се провали – ако използва науката
за зли цели, или ако се откаже от нея “, подчерта
той и припомни, че в света има четирима велики
изследователи, които никога не са получили отли-
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чия, сред които са Никола Тесла и Стивън Хокинг.
Д-р Борач пожела на всички участници успехи в
новите проблеми и предизвикателства, които им
предстоят в бъдеще.
Наградите на лауреатите в Европейския
конкурс за млади учени 2019 бяха връчени от министъра на образованието и науката г-н Красимир
Вълчев и зам.-генералния директор на Дирекция
„Изследвания и иновации“ към Европейската
комисия г-жа Син Ратцо. Класираните на първо
място са 2 инженерни проекта. Този на датчанина
Магнус Одершеде представи нов вид геометрия на
върха на крилата на самолетите, която е с повече
предимства от използваните в момента, а германците Алекс Коросенчев и Феликс Кристиян представиха ховърборд“ – устройство, позволяващо
стабилна магнитна левитация над метална плоча
благодарение на четири въртящи се магнитни диска. Проектът им вече е достатъчно напреднал и е
възможно в близко бъдеще двамата да направят заявка за патент. Другите двама носители на първа
награда са представителите на САЩ Лео Такемару и Пройан Пандая с биологичния си проект. Те
са изследвали протеина CCDC11, който липсва в
повечето тъкани на човек в зряла възраст, но играе
роля при разпространението на ХИВ, което досега
не е свързвано с този вирус. Според авторите на
проекта този протеин може да се използва за антивирусна терапия. Четвъртият участник с първа награда е Адам Кели от Ирландия, който е впечатлил
журито с проект за оптимизиране на симулацията
на квантовите схеми. Всички отличени получиха
по 7000 евро награден фонд.
Четиримата носители на втора награда получиха по 5000 евро. Те са от Грузия, Финландия,
Южна Корея и Испания, а проектите им са в областта на химията, математиката, физиката и обществените науки.
На трето място са класирани 2 проекта в
областта на инженерните науки – от Австрия и
Швейцария и по 1 – в областта на химията (Полша), и в математиката (Беларус). Четиримата отличени участници получиха по 3500 евро.
Адам Кели и Магнус Одершеде получиха по
още едно отличие – почетна награда – участие в
London International Youth Science Forum (LIYSF),
заедно с финландеца Оли Йервинеми. Още едно
отличие – участие в Stockholm International Youth
Science Seminar (SIYSS), което е втората почетна
награда, получиха германците Алекс Коросенчев
и Феликс Кристиян.
Директорът на отдел „Международни връзки“ в ЦЕРН г-жа Шарлот Вакауле връчи специал-

ните награди на EUROforum – участие в научна
конференция или едноседмична визита в една
от осемте научни организации: European Space
Agency (ESA), European Organization for Nuclear
Research (CERN), EUROfusion (JET), European
Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European
Molecular Biology Laboratory (EMBL), European
Southern Observatory (ESO), Institut Laue-Langevin
(ILL), European X-Ray Free-Electron Laser Facility
GmbH (XFEL.EU). Не по-малко престижни са наградите от спонсорите – водещи компании и научни организации. Награди бяха връчени от домакините на конкурса: Института по математика
и информатика към БАН (участие в Лятната изследователска школа на института и в в следващото издание на Националния уоркшоп по теория
на кодирането „Проф. Стефан Додунеков“) и на
Международната асоциация на студентите по история. Най-много награди от конкурса спечелиха
представителите на Испания, Дания, Финландия и
Германия.
Сред отличените в Европейския конкурс
за млади учени 2019 са и двама български участници. Звездин Бесарабов, който създаде блокчейн приложение за по-достъпно разработване и
използване на изкуствен интелект, ще участва в
Младежкото научно експо Expo-Sciences в Люксембург. Разработката му беше избрана заради
предприемаческата ѝ насоченост. С двудневно посещение в Съвместния изследователски център на
ЕК в Испра, Италия, беше отличен Андрей Гиздов
за проекта му на алгоритъм за оценка на степента
на зарастване на костните шевове, който може да
се използва в антропологията и патоанатомията.
„От такива състезания участниците си тръгват с нови идеи за съвместни изследователски
проекти – вече имаме примери от това състезание“ – заяви зам.-министър Ангелиева. Тя изказа
специални благодарности към научните ръководители, учителите и родителите на участниците,
които са провокирали интереса им към науката,
дали са им кураж и неоценима помощ за тяхната
изява като млади учени. И пожела на всички, които са взели решение да отделят значителна част от
свободното си време и са вложили много усилия и
усърдие за представянето си в EUCYS 2019 , успех и много случаи за удоволствие и удовлетворение от постигнатите резултати.
Европейският конкурс за млади учени завърши на 17 септември с аудио-визуален спектакъл
„София градски вибрации – 140 удара в минута“,
който бе проведен пред Националната художествена галерия по случай празника на София и
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140-годишнината на столицата ни. Участниците и
гостите на EUCYS 2019 се насладиха на аудио-визуалното шоу, което включва DJ шоу с музика, варираща от фолклор през джаз до класика, както и
3D mapping на важни забележителности, исторически фигури, както и откъси от популярни литературни творби, свързани със столицата. Програмата завърши с тържествена заря.
Оставихме за край на този репортаж за Европейския конкурс за млади учени 2019 оценката и пожеланията на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. „Научните
изследвания ще помогнат да решим проблемите
и да се променят обществените нагласи към науката. Проектите на участниците в EUCYS могат
да са утрешните решения за по-добър живот на
милиони граждани. През последните четири дни

България предложи не само домакинство на Европейския конкурс за млади учени, но и почерпи
от иновативността, идеите, дързостта и любопитството на младите хора към науките. Вярвам, че с
общите усилия – на политиките, които сме избрали да следваме, и на вашите идеи, можем да постигнем още по-добри резултати“, заяви министър
Вълчев. Той призова учениците и студентите да
бъдат активни и постоянни, а след време да предадат опита си на младите поколения, защото „това
е симбиозата между образование и науката, която
движи човечеството и света напред“. Ще добавим
само, че всеки участник в конкурса вече е победител – това беше подчертано многократно по време на най-големия досега Европейски конкурс за
млади учени!

BULGARIA – A HOST OF THE EU CONTEST FOR YOUNG SCIENTISTS (EUCYS)
Penka Lazarova

Abstract
The EU Contest for Young Scientists (EUCYS) is an initiative of the European Commission, aimed at boosting
interest in the sciences and creating dynamism among young scientists to foster their talents and encourage them to
follow careers in science and technology. The 31st edition of EUCYS had taken place in Sofia, Bulgaria, from 13 –
18 September 2019. It was the largest and most prestigious competition for young scientists. The organizers were
the Ministry of Education and Science and the Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy
of Sciences. The young participants from 39 countries from all over the world presented 100 projects, covering a
wide range of scientific fields at a prestigious international scientific jury.
The paper presents an information about all events during EUCYS 2019 in Sofia: opening ceremony,
presenations of the participations, open day for the general public, discussions, lectures by eminent scientific
personalities, prizes, etc.
Key words: EUCYS, young scientists, competition, talents, science, technology

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS. Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научноизследователската сфера между страните членки на ЕС, асоциираните страни членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия.
В конкурса участват финансиращи институции и организации от 14 страни.
В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните области: Нанотехнологии; Здраве; Обществени и хуманитарни науки; Роботика.
Краен срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса:
31 януари 2020 г.
За повече информация: https://www.eranet-rus.eu/.
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БЪЛГАРИЯ – ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ EUCYS 2019
Константин Делчев,
зам.-национален организатор
на Националния конкурс „Млади таланти“,
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
Представянето на българските участници в
Европейския конкурс за млади учени 2019, на който за първи път страната ни беше домакин, след
техни успешни участия в национални и международни научни конкурси и школи, беше за пореден
път повод за оптимизъм за бъдещето на българската наука.
Ще припомним, че първият успех на България в най-престижния Европейски конкурс за
млади изследователи беше през 2005 г. Тогава
ученикът от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ в
гр. Варна Петър Тодоров получи за проекта си
„Звездата RZ CAS. Изследване на хипотезата за
трети спътник“ специалната награда на Европейската южна обсерватория. На следващата година
ученикът от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ Георги
Дянков спечели 2 награди – за проекта си в областта на физиката той беше класиран на трето място, като получи и специалната награда на ЦЕРН.
През 2007 г. Славея Ангелска, ученичка в СОУ
„В. Левски“, гр. Севлиево, с проект в областта на
социалните науки на тема: „Възможности за възприемане на звуци от хора с увреден слух“, получи специалната награда за стаж в Европейския
патентен офис1. През 2010 г. български участник
отново беше отличен с 2 награди – Радко Котев
от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ в София за проект
в областта на математиката получи втора награда
и наградата на Световната банка – едномесечен
стаж в банката. На Европейския конкурс за млади
учени през 2011 г. българският отбор в състав ученици от два града – от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“
в гр. Габрово Георги Георгиев и Георги Атанасов
и Калина Петрова от ОМГ „Акад. К. Попов“ в гр.
Пловдив, беше класиран на второ място.
Годината 2014 беше особено успешна за
нашето участие в EUCYS. В 26-ото по ред състезание, което се проведе във Варшава, Полша,
българският отбор спечели 4 отличия. Петър Гай-

даров от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив
беше отличен с 2 награди – втора награда и почетна – участие в Стокхолмския младежки научен
семинар (Stockholm International Youth Science
Seminar) за проект, в който изследва математическото очакване за разстоянието на Хеминг между
неразложими полиноми. Григори Матеин, ученик
от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София,
получи наградата на EUROfusion – един от водещите центрове в областта на плазмената физика.
В проекта си той изследва зависимостта на характеристиките на получения звук при нагряване на
вода с различна концентрация на разтворени в нея
вещества, което може да се използва за измерване на съдържанието и концентрацията във вода на
различни вещества. Марин Шаламанов и Васил
Василев се представиха с проект за приложенията на математиката в икономиката. Техният алгоритъм за търговия на форекс пазара беше високо
оценен и те получиха наградата на Intel ISEF –
участие в най-мащабния научен конкурс на предуниверситетско ниво в света, през 2015 г.
През 2016 г., с високотехнологичния проект
„Intelligent Planting“, който има за цел да улесни
потребителите в областта на селското стопанство,
Иван Иванов и Василен Цветков от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна
получиха наградата „Иновации в храните и агрикултурата“, част от която е присъствие през м.
октомври с.г. на конференцията FOOD‘2030 в
Брюксел.
На Европейския конкурс за млади учени
2017, който се проведе в Талин, Естония, българският представител Чавдар Лалов, ученик в 10
кл. на Математическата гимназия „Гео Милев“,
град Плевен, завоюва две награди – трета награда
на журито и наградата на Лондонския международен младежки научен форум (LIYSF), едно от
най-престижните международни събития, целящи

Подробност за проекта, в който се предлага решение за разбиране на човешкия говор и възприемане и
осъзнаване на звуците от заобикалящия ни свят чрез вибрациите и ултразвуковете, можете да намерите в сп.
„Наука“, бр. 5, 2007, с. 40 – 41 (бел. ред.).
1
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да се повиши публичният образ на науката в обществото и да помогнат на най-младото поколение
учени. Неговият проект предлага нови резултати в
една тематика, която се отличава с голяма сложност и редица проблеми, някои от които датират
от зората на комбинаторната геометрия.
На 30-ото юбилейно издание на Европейския конкурс за млади учени, което се проведе
през 2018 г. в Дъблин, Ирландия, след EUCYS 2014
отново всичките български участници бяха отличени. Представянето на Ивайло Желев (Грьонингенски университет) беше много високо оценено
и той получи две награди – участие на Intel ISEF
през 2019 г. във Финикс, Аризона, и в Международния форум за млади учени Swiss Talent Forum
през с.г. Проектът му предлага нов вариационен
метод за обезшумяване на изображения, който по
редица показатели показва най-добри резултати в
своя клас. Учениците от МГ „Акад. Кирил Попов“,
Пловдив, Александър Шопов и Атанас Стефанов
с проекта си в областта на астрономията спечелиха наградата на JRC – посещение на Съвместния
изследователски център на ЕК в Испра, Италия.
Общо за периода 1989 – 2018 г. българските
отбори в Европейския конкурс за млади учени са
завоювали 14 награди, от които две втори и две
трети места в основното класиране, 1 – почетна
награда и 9 специални награди, вкл. и от спонсори. Много силен период имаме от 2010 г. насам,
когато сме сред водещите страни по брой награди
– 2/3 от проектите ни взимат отличия при наградени 30% от представените проекти на конкурсите.
Звездин Бесарабов, Николай Пашов и Андрей Гиздов – участниците в българският отбор в
EUCYS 2019, на който страната ни за първи път
беше домакин, бяха класиралите се на първо
място в Националния конкурс „Млади таланти“,
който МОН организира ежегодно в съответствие
с политиката му за подкрепа в науката на талантливите млади хора. Звездин Бесарабов е завършил
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ в София и вече е студент по компютърни науки в University College
London, Англия. Николай Пашов е завършил 91
НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ в София и е приет за студент в Софийския университет. Андрей Гиздов е
завършил НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр.
София. И тримата не само имат опит в участия в
редица престижни международни и национални
конкурси, школи и конференции, но и са носители
на награди и отличия от тях. Без да подценяваме
националните им отличия, ще отбележим само
тези от конкурса на Президента на Р България
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„Награда „Джон Атанасов“ за изявени млади учени в областта на компютърните науки. Въпреки че
проектите им са в три различни научни области,
те са свързани с компютърните науки, а участието в престижния конкурс им донесе и отличия
в категорията „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“: грамоти на Николай
Пашов през 2018 г. и на Звездин Бесарабов през
2017 г., а по-малко от месец след участието им в
EUCYS 2019 – сертификати на Звездин и на Андрей Гиздов за 2019 г. Ще споменем и само някои
от отличията им на международна сцена. С награди от участието си в най-голямото състезание за
ученици, свързано с наука и инженерство в света –
Intel International Science and Engineering Fair (Intel
ISEF), се върнаха през 2019 г. Звездин Бесарабов и
Андрей Гиздов. Звездин спечели три награди – на
водещата хостинг компания GoDaddy – Make Your
Own Way Award (Проправи собствения си път),
наградата на Инополис и наградата за машинно
обучение с практически и биоинженерни приложения на Фондацията за надареност и креативност на крал Абдулазис и неговата свита (Мохиба) (за втори път след участието си в предишното
издание на панаира), което е рекорд за страната ни досега. Като носител на наградата „Young
Scientific Instrument Maker 2019“ за участието си
в Big Bang Science Fair 2019 в Бирмингам, Обединеното Кралство, Андрей Гиздов участва на Intel
ISEF като част от английската делегация и спечели награда International Science and Engineering
Award, спонсорирана от Arizona State University.
През 2019 г. той е спечелил и стипендия за участие
в International Summer Science Institute в Тел Авив,
Израел. Участникът в Intel ISEF 2019 Николай
Пашов има награда от Innofair 2018 – участие в
International Environment & Sustainability Project
Olympiad, спечелил е II награда в състезанието
SAP GeekyCamp 2018 и I място на състезанието
Fission 2017. Звездин е класиран и на трето място и
в Международното състезание „Wacom Inkathon“
по време на СIES 2017 в Лас Вегас.
Звездин Бесарабов в проекта си „Distributed
Creation of Machine Learning Agents for Blockchain
Analysis“ (Разпределено създаване на невронни
мрежи за блокчейн анализ) предлага блокчейн
протокол, който създава финансови стимули за
независими източници на компютърни ресурси да
споделят данни и ресурси за отвореното автономно създаване на алгоритми за машинно самообучение. Алгоритмите, базирани на изкуствен интелект, заедно с всичките си успешни приложения
в разнообразни сфери, изискват голяма човешка
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експертиза
за
своето създаване.
Основно това се
дължи на сложността им, като
стандартният
начин за дизайн
на такива нелинейни алгоритми
е на принципa
„проба – грешка“. От 2017 г. насам се забелязва
появата на нов клас мета алгоритми, които могат
да автоматизират дизайна на дълбоки невронни
мрежи (вид изкуствен интелект), с дадени данни и
дефиниция на търсения резултат. Нововъведението успешно успява да изравни или дори да надвиши точността на най-добрите алгоритми, създадени от хора досега. Недостатък на този подход са
огромните количества изчислителна мощ, нужни
за изпълнението им, което ограничава достъпа на
учени или по-малки институции до иначе големия
потенциал на този вид технологии. Хипотеза на
проекта е, че може да се създаде мрежа от компютри, която позволява на страните, които искат
да изпълняват тези мета алгоритми, да могат да
го правят върху свободната изчислителна мощ на
другите участници в мрежата. Благодарение на
развитията в блокчейн технологиите е възможно
да се създаде такава екосистема, която да изгражда вътрешна икономика чрез множество вродени
финансови стимули за участниците в мрежата.
Всичко това да се възползва от гаранцията за изпълнение и прозрачността на блокчейн технологиите. По-конкретно, разработката под въпрос
представя иновативен и криптографски анализиран блокчейн протокол, където има два типа главни страни – AutoML и Trainer участници. AutoML
профилите вътрешно изпълняват мета алгоритъм,
който има за цел да създаде дълбока невронна мрежа за дадена задача. За целта този алгоритъм постоянно създава примерни невронни мрежи, които
следва да бъдат тренирани. Вместо това да стане
на същото място, както е традиционно, AutoML
участникът ще публикува всички примерни невронни мрежи на блокчейна, заедно с конкретен
награден фонд. Trainer страните си разпределят
кои невронни мрежи да приемат за трениране,
след което инвестират своите компютърни ресурси върху конкретните примерни мрежи. Блокчейн
2

протоколът може независимо да оцени качеството на свършената работа от Trainer участниците и
да разпредели наградния фонд сред тях по честен
начин. По този начин блокчейн протоколът позволява на участниците да колаборират върху общата дейност, без да трябва да зависят или да се
доверяват на други такива. Специализацията на
протокола за конкретния случай от създаване на
дълбоки невронни мрежи, както и икономическият модел на системата, ни позволяват да предположим, че такъв вид достъп до компютърни ресурси
е по-евтин и достъпен от закупуване или наемане
на такива от стандартните доставчици. Този теоретичен модел изгражда основата на стартъпа
ScyNet, който в момента работи по техническата
имплементация, нужна за практическото създаване и приложимост на блокчейн екосистемата под
въпрос. Целта е тя да позволи на по-малки страни
да се възползват от потенциала на тези мета алгоритми и така да бъдат конкурентноспособни в
модерния свят на продуктите, услугите и науката.
Проектът се разработва под научното ръководство
на Тодор Колев2. С помощта на ключови ментори и институции Звездин извършва научни проучвания, има една научна публикация, преминала
успешно peer-review, която ще бъде публикувана
след конкретни корекции, а втора статия чака peer
review от специално издание на IEEE. Той работи
в и сред стартъпи и цели да подобри образователната среда в страната, изнася лекции пред ученици
и граждани, целящи да разпространят нови развития в науката и в технологиите, като блокчейн
технологии, умни договори и „AI прави AI“. Като
стажант в ЦЕРН (септември 2017) е създал мониторинг система в реално време с цел да помага за
откриването на проблеми в и оптимизирането на
19 000-ядрения ЦЕРН суперкомпютър.
Проектът на Николай Пашов „Brain cells
phenotyping via unsupervised mashine learning with
autoencoder and glustering“ (Идентифициране на
мозъчни клетки посредством ненадзиравано машинно самообучение с автоенкодер и клъстеризация) е в областта на медицината. При изследването
на мозъка важна стъпка след маркирането и заснемането на определените видове клетки е тяхното
фенотипизиране (определянето на типа им). Знанието, в кой регион на мозъка какви клетки преобладават, е от значение за откриването на патологични промени. В проекта е създаден алгоритъм,
който използва машинно обучение за определяне
на типа на отделните клетки (засега само микрог-

Носител на Грамота „Джон Атанасов – проект с голям обществен принос“ през 2019 г. (бел. ред.).
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лии и инхибиторни
неврони)
от снимки,
които
му
се подават
като входни
данни. Мик р о гл и и т е
са части от
имунната система на мозъка, а инхибиторните
неврони участват в преноса на данни. Новостта
на метода е, че за разлика от подобни и вече използвани решения, се използва друг вид машинно
обучение – самостоятелно (unsupervised machine
learning). Използвана е невронна архитектура автоенкодер, която не се нуждае от предварително
именуване на данните, за да се научи да ги различава. Това означава, че се спестява цялото необходимо време за ръчно именуване, което често
обхваща десетки хиляди данни. Автоенкодерът се
тренира да създава силно компресирана и опростена версия на снимките и след това използваме
методи за клъстеризация, за да се открият групи от
подобно изглеждащи репрезентации, като това би
следвало да са данни от един и същ тип. Спрямо
направените досега тестове алгоритъмът достига
F1 score от почти 1, което означава почти напълно
точно разпознаване.
Проектът на Андрей Гиздов „A novel method
for skeletal age estimation based on cranial suture
analysis“ (Иновативен метод за оценка степента на
затварянето на черепните шевове) е в областта на
медицината. Той цели да се разработи автоматизиран и обективен метод за оценка на затварянето
на черепните шевове. За реализацията на проекта
са
използвани
изображения, генерирани
чрез
индустриална
компютърна томография. Първата задача е автоматизирано извличане на поредица от снимки по
цялата дължина на шева. За надеждно и цялостно
оценяване са генерирани и изследвани поредица
от снимки в напречно сечение, като за всяка от тях
са направени повторни измервания на стандарти-

зираните променливи.
Синята равнина на фигурата (горе вдясно)
онагледява една от равнините, в която се генерира
снимка по дължината на шева. Равнината се намира автоматично от програмата, така че да е перпендикулярна на черепната повърхност.
Следваща стъпка е оценката на нивото на

затвореност на шева. За целта е тренирана изкуствена невронна мрежа за идентифициране на шева
върху всяка от снимките от генерираната поредица.
Пикселите в локализирания от невронната
мрежа шев са разделени в две групи спрямо цвета
им – „тъмни“ и „светли“. Това позволява прецизно
измерване на множество показатели, които служат
за оценка на нивото на затвореност. По този начин
е пресметнато
т.нар. Gray ratio,
дефинирано
като процентно
съдържание на
„тъмни“ пиксели в селектира- Снимка на черепен шев в дълбочина
ния участък на
шева. Друг количествен показател, който се изразява чрез цветовото разделяне, е т.нар. относителен цвят на шева. Цветовото разделяне служи и за
филтрация на потенциални неточности от невронната мрежа. В заключение, разработеният алгоритъм позволява да се направи обективна оценка на
степента на затваряне на черепните шевове. Проектът е част от изследване, финансирано от Фонд
„Научни изследвания“, ДН01/15 от 20.12.2016 г.
Въпреки конкуренцията в най-големия досега Европейски конкурс за млади учени българските участници в духа на традицията от последните
години представиха достойно страната ни и спечелиха две награди. Звездин Бесарабов ще представи своя изследователски проект на Младежкия
научен панаир (Expo-Sciences) в Люксембург, а
Андрей Гиздов получи наградата на Съвместния

Повече информация за Съвместния изследователски център в Испра, Италия, можете да намерите в сп.
„Наука“, бр. 5, 2018, с. 16 – 20 ( бел. ред.).
3
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изследователски център към ЕК – посещение на
научния център в Испра, Италия. Участието им в
други научни събития и посещението им в европейски изследователски организации е от голяма
значение за бъдещото им развитие в сферата на
науката. Не трябва да подценяваме и участието на
Николай Пашов, защото не всички могат да бъдат
победители в такова мащабно събитие по брой на
участници и страни, както и по качество на пред-

ставените проекти. Защото то е „врата“ към успешни нови проекти и участия в други конкурси,
към успешна кариера в науката и в иновациите.
Безспорно е, че българското участие в Европейския конкурс за млади учени е пореден успех
за България, за който трябва да благодарим на тримата ни участници, на техните ментори и семейства, както и на МОН и ИМИ – БАН, без които нямаше да бъде възможно реализирането на техните
проекти.

BULGARIAN PARTICIPATION IN EUCYS – HISTORICAL REVIEW
Konstantin Delchev, Penka Lazarova

Abstract
EUCYS is one of the oldest projects under the EU frameworks programmes for research and innovation. Technically
a set of annual projects, it has been a staple in the popularization of research and the support of students, wishing to start
a career in STEM since 1989. Bulgaria joined the contest in 1998 and in 2019 became its host for the first time. In the
following article, we review the achievements of the Bulgarian students for the past twenty years, for the purpose of
identifying the fields where the country has the best measures in supporting students with research interests and in order
to give examples of successful research at an early age.
Key words: EUCYS, Bulgarian students, achievements, successful research

ИЗЛОЖБА „МЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ“*
Петър Теодосиев,
БГ Наука (www.nauka.bg)

Покрай многото събития по време на Eвропейския конкурс за млади учени 2019 някак в сянка остана изложбата за младите български учени,
която беше представена в градинките при „Кристал“ и след това – пред Народния театър. Тя беше
посветена както на младите български учени, така
и на EUCYS, тъй като една голяма част от тях имат
общо със самото събитие или с участници в него.
По-долу ви представяме накратко по азбучен ред
*

20 млади български учени, посветили живота си
на науката, което ще продължават да правят и в
бъдеще.
Д-р Атанас Грозданов е главен асистент
и член на Факултетния съвет в Биологическия
факултет, както и на Академичния съвет на Софийския университет. Автор и съавтор е на над
40 популярни и над 60 научни статии, свързани с
орнитологията (наука за птиците), херпетологията (наука за влечугите), консервационната биология и др. Участва като ръководител или експерт в
над 20 научни проекта, посветени на изучаване на
видове, мониторинг на защитени зони, образователни разработки и др. Лектор и ръководител на
група е в Erasmus Intensive program в Испания и

Изложбата може да разгледате в интернет на адрес: https://naukamon.eu/mladi-ucheni-na-bulgaria/ .
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Португалия. Създател е на образователната платформа СКОРЕЦ – Студентски клуб за образование
и развитие с екологичен център към Биологическия факултет, в която се развиват уменията и мотивацията на студентите за изучаване и опазване
на природата, като се поддържа жива образователна колекция със стотици посетители годишно.
Участник е в подготовката на Националния отбор
по биология и участник в Националната комисия
на олимпиадата. Създател е на страницата „Дивата София“, посветена на популяризирането и
опазването на дивите животни и растения в градската среда.
Д-р Виктория Атанасова е асистент в Националния институт за изследване и развитие в
оптоелектрониката (INOE 2000), Букурещ, Румъния. Дисертацията ѝ, свързана с приложение на
лазерите за опазване на културното наследство,
е отличена през 2018 г. с грамота за научни постижения в дисертационен труд от Съюза на учените в България. Междувременно е работила по
няколко проекта, тясно свързани с тази област на
изследване, които обхващат разработването на
няколко лазерни техники за анализ и почистване
на културно-исторически артефакти. Тя има два
спечелени и успешно отчетени проекта в сесиите
от 2016 и 2017 г. на Програмата за подпомагане
на младите учени и докторанти в БАН. В резултат
на цялостната ѝ работа в областта на лазерните
приложения в реставрацията и консервацията на
обекти на културното наследство през 2019 г. Виктория получава грамота за млад учен от научното
издателство „Elsevier”.
Д-р Десислава Нешева е молекулярен генетик, работещ повече от 12 години в Катедрата по
медицинска генетика към Медицинският университет – София. Тя е един от авторите на изследването, свързано с произхода на българите. Провела е изследването на костни останки от древни
българи и траки. Специализирала е 2 години еволюционна и антропогенетика във Флорентинския
университет, Италия. Тя участва и в множество
проекти, свързани с изследване на онкологични
заболявания, вродени малформации, дълголетието и социално значими болести. Освен науката тя
участва в множество благотворителни инициативи, свързани с помощта на хора в неравностойно
социално положение, деца и защита на животни.
Д-р Зорница Йорданова е гл. асистент в катедра „Индустриален бизнес“ в УНСС – София.
Преподавател е по иновации в бизнеса, иновационни и инвестиционни проекти, фирмени инвестиции, управленски информационни системи
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и продукти, иновационни практики, икономика
на предприятието и др. Автор е на над 40 научни
публикации, голяма част от които в международни
списания и издания с импакт фактор. Автор е на
книгата The Business Innovation Book, която се разпространява успешно чрез Amazon. Ръководител е
на 3 национални научни проекта, два от които към
Фонд „Научни изследвания“, участва като учен и
в няколко международни и локални проекти. Печелила е 2 пъти Националната награда на Съюза
на икономистите в България за млад икономист,
специалната награда за най-добра публикация на
конференция в Сингапур (2019), специален гост
и основен говорител е била на научни конференции в Пакистан и Гърция. Извън академичната си
работа тя работи през последните 5 години като
ръководител на софтуерни проекти във водеща
българска ИТ компания, а също така провежда
обучения за корпоративния сектор в областта на
иновациите, вътрешното предприемачество и креативността.
Д-р Иван Иванчев е главен асистент в катедра „Масивни конструкции“ в Строителния
факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Интересите му са насочени
към моделиране, антисеизмично осигуряване, обследване и изпитване на стоманобетонни сгради
и съоръжения. Автор или съавтор е на 40 научни
публикации в списания и конференции в България и чужбина. Носител е на две втори награди за
най-добър доклад на млад изследовател на научни
конференции. Участник е и в 2 проекта по Фонд
„Научни изследвания“. Проектант или участник е
в проектантски колективи на над 30 сгради и съоръжения в България и в чужбина.
Д-р Иванка Петрова-Дойчева е гл. асистент в Отворена лаборатория по експериментална
микро- и наномеханика (ОЛЕМ) в Института по
механика – БАН. Научните ѝ интереси са свързани с получаване и изследване на нанокомпозитни
материали. Изследванията ѝ са в областта на реологичното, механичното и термичното поведение
на полимерни нанокомпозити. Основното ѝ научно постижение е получаването на нов вид хибриден материал – трифазен полимерен нанокомпозит
за функционални и конструкционни приложения,
подходящ както за функционални опаковки (филми и фолиа), така и за конструкционни елементи
(детайли корпуси и контейнери) в мехатрониката,
в автомобилостроенето и самолетостроенето и др.
Автор е на 9 публикации с импакт фактор в международни списания, участвала е в международни конференции, има 5 спечелени COST гранта
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по време на докторантурата; 10 сертификата от
участия в конференции и обучения и 1 от обучение за млади учени по програма „Предприемачи
в науката“, организирано от Фондация „Карол
Знание“ (2018), носител е на награда „Най-добър
млад механик“ на Националния комитет по теоретична и приложна механика (2015). През април
2019 г. започва и първият ѝ самостоятелен постдокторантски проект на тема: „Рециклиране на
двукомпонентни нанокомпозити и последващо използване на рециклирания материал в 3D печат“
по Национална програма на МОН „Млади учени
и постдокторанти“.
Илка Цветкова e докторант към Лабораторията по репродуктивни ОМИКс технологии към
Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР) при
БАН. Пътя към науката поема още като студент
в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ като кръжочник в катедра „Генетика“.
Амбициите ѝ към научната дейност я отвеждат до
отбора по синтетична биология iGEM – първият
сформиран изцяло от студенти отбор в България,
който печели първата година бронзов медал, а втората – сребърен, на финалите на състезание в Бостън, САЩ. В дипломната си работа за придобиване на магистърска степен по тема в областта на
репродуктивната имунология изследва молекулни
сензори за опасност – инфламазомите, които могат да разпознават клетъчна смърт, или изкуствени, произведени от човека химически вещества и
да индуцират клетъчни сигнали, водещи до увреда
на тъканите или развитие на автоимунни процеси.
Пример за такъв процес е безплодието при мъжете, който е все по-често срещан и обществено
значим. Този труд впоследствие прераства в докторантура. В ИБИР тя среща екип, с който споделя общи виждания, усилия и амбиции по пътя на
откритията, които ще положат важни основи, ще
изчистят много неясноти и ще допринесат за разрешаването на значими проблеми.
Константин Делчев отговаря за подготовката на българските участници в Европейския
конкурс за млади учени от 2011 г. насам и за българското участие в ISEF от самото включване на
страната в този конкурс през 2013 г. Самият той е
участник в различни национални и международни
конкурси и летни школи, вкл. EUCYS през 2003 г.
Понастоящем е докторант в Института по математика и информатика – БАН и част от научната
група по теория на кодирането – една от най-старите научни групи в сферата на математиката и
информатиката в България. Интересите му са на-

сочени основно към алгебричната комбинаторика и теорията на Левенщейн, но също така и към
различни теоретични аспекти на криптографията
и киберсигурността. Занимава се активно с менторство и с развиване на проектното и изследователското обучение в България, като е бил експерт
към Комитета на регионите по въпроси, свързани
с образованието.
Д-р Николай Стоименов е гл. асистент в
Института по информационни и комуникационни
технологии (ИИКТ). Към БАН. Научните му изследвания и приложните разработки са свързани
с иновации в областта на 3D моделирането, 3D
симулациите и 3D принтирането, 3D компютърна томография, мехатроника, термография, процесите на раздробяване и смилане, мелещи тела
и среди с нова форма, високоскоростни процеси.
Работи в областта на дискретните производствени
процеси в различните отрасли на промишлеността, енергийните ресурси и енергийната ефективност на технологичните процеси, културно-историческото наследство, дигитализацията, ИКТ и
др. Активен участник е в разработките, свързани
с участието на ИИКТ в изложбата „Битката при
Павия 1525 г.“ – съпътстваща проява към ЕКСПО
2015 – Милано, както и в следващите задачи за 3D
моделиране и 3D принтиране на обекти от културно-историческото наследство за Галерия „Брера“
в Милано и за катедралата „Чертоза“ в Павия, Италия (вкл. за хора с увредено зрение). През септември 2019 г. участва с 3D моделиране, обработка и
3D принтиране на избрани картини за хора с увредено зрение от изложба по повод 140 години от
обявяването на София за столица – „Думи, образи,
места“, намираща се в Софийска градска художествена галерия. Съавтор е на 5 заявки за патент,
като има и един защитен полезен модел, за който беше отличен с Диплом от фондация „Еврика“
за „Отлично представяне в конкурса за наградата
„ЕВРИКА“ за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ за 2018 г. –
като съавтор на изобретението „Абразивно тяло“,
регистрирано като полезен модел в Патентно ведомство на Република България.
Д-р Олга Антонова е гл. асистент към Катедра „Медицинска генетика“ в Медицински университет София, където придобива специалност
по „Медицинска генетика“ и защитава дисертация
в областта на онкогенетиката. Професионалните
ѝ интереси са в областта на превантивната и прецизираната медицина и включват интегриране на
познанията за индивидуалната генетична информация, факторите на околната среда и нивото на
медицински грижи в съответната област. Занима-
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ва се с генетично консултиране, преподавателска
и научна дейност. За последните години има над
10 публикации, участие в редица научни конференции и пет научни проекта, като ръководи два
от тях (финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и Съвета по медицинска наука). От няколко
години насам работи в сравнително ново направление в генетиката – нутригенетика, поради което
започва да учи и специалността „Хранене и диететика“. През април 2019 г. участва като поканен
лектор на младежки форум на списание Elsevier
Bulgaria – Research eyes open wide с презентация
„Ефектът на Дънинг-Крюгер сред младите учени
или защо се подценяваме“. Един от тримата номинирани е от издателството за млад учен с отлични
постижения в глобалните научни изследвания за
2019 г.
Д-р Радостина Иванова е гл. асистент в
лаборатория „Органични реакции върху микропорести материали“ в Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН. Интересите
и направленията на работата ѝ са в областта на
материалознанието, нанотехнологиите, катализ,
опазване на околната среда и алтернативни горива. Изследванията ѝ са свързани с разработване на
нови подходи, включващи използването на лесно реализуеми и икономически изгодни техники
за синтез на перспективни наноматериали, които
биха могли да намерят практическо приложение
като катализатори за решаване на някои обществени проблеми, свързани с устойчиво опазване на
околната среда. Отличена е с наградата на БАН
„Иван Евстратиев Гешов“ за най-млади учени
(до 30 години) за научни постижения в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“
(2017), а през 2018 г. печели първа награда в конкурс за „Най-добра публикация“ в същото направление. Съавтор е на 18 публикации в реферирани
списания, по които са забелязани над 70 цитата.
Д-р Росица Тропчева е гл. асистент в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ –
БАН със специализации в Институт „Пастьор“ и
Harvard Medical School и преподавател на студенти в Биологическия факултет на Софийския университет. Ръководител е на Лабораторията по биотехнологии и приложни изследвания към Център
за приложни изследвания и иновации (CASI). Научноизследователските ѝ интереси са свързани с
млечнокиселите бактерии и пробиотиците – генетични изследвания и идентификация на млечнокисели бактерии, антимикробната им активност, биоконсерванти, пробиотични препарати, качество и
безопасност на хранителните продукти. Съавтор
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е в над 20 научни публикации и над 40 участия
в научни форуми и конференции. Взела е участие
в над 14 научноизследователски проекти, финансирани от различни български и международни
институции. Член е на екипите, разработили и
внедрили 3 международни патента, включително
и за разработването на първия в света вегански
пробиотичен препарат – ProViotic®. Спечелила е
3 международни изследователски стипендии и е
удостоена с редица награди от участия в научни
форуми и конкурси.
Д-р Славил Пейков е гл. асистент в катедра
„Генетика“ на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава докторантура в Ruprecht-Karls-Universität
в Хайделберг (Германия), където се занимава с
изолиране и функционално характеризиране на
мутации в ген SHANK2 и тяхната връзка с етиологията на заболяването шизофрения в групата
на проф. G. Rappold. Научноизследователските му
интереси са концентрирани в областта на геномното редактиране чрез CRISPR-Cas системи и в
сферата на бактериалната геномика – по-специално нейното приложение за изучаване на антибиотичната резистентност в патогенни микроорганизми, изолирани от пациенти в България. Работи и
като сътрудник към лаборатория „БиоИнфоТех” в
София Тех Парк, където се занимава с изследвания в областта на генното инженерство, синтетичната биология и ДНК секвенирането от следващо
поколение. Съавтор е в множество научни публикации, има участия на водещи световни форуми
и конференции по човешка генетика и синтетична биология. Ръководител на три научни проекта
и участник в още три. Един от ръководителите е
на българските отбори по синтетична биология
iGEM, които за три участия имат спечелени два
бронзови и един сребърен медала.
Доц. д-р Станислав Харизанов работи в
Института по информационни и комуникационни
технологии и в Института по математика и информатика – БАН. Също така е гост лектор към
Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Защитава докторска дисертация в Германия (2011). Научните му интереси са
в областта на математиката и теоретичната информатика, по-специално: обработка на дигитални
томографски изображения; моделиране и числено
решаване на процеси с нелокални свойства. Носител е на редица награди, сред които Грамота в
категорията Награда „Джон Атанасов“ за изявени
млади български учени в областта на компютърните науки (2017), наградата на БАН „Професор

НАУКА – кн. 5/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

Марин Дринов“ за млади учени до 35 години за
научни постижения в направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
(2017), както и на наградата на Elsevier България
за млад учен (2019). Ръководител е на младежки
проект по Програмата за подпомагане на младите
учени и докторанти в БАН (2016 – 2017), отличен
в направление „Информационни и комуникационни технологии“ и на 2 проекта към ФНИ. От 2019
г. е ръководител на Националния отбор по математика за ученици, а като ментор към Ученическия
институт по математика и информатика (УчИМИ)
е класирал разработки на редица престижни международни конкурси, сред които EUCYS и Intel
ISEF. Член е на журито на българското интервю
за Research Summer Institute (RSI) – най-голямата
лятна изследователска школа за ученици, провеждаща се ежегодно на кампуса на Масачузетския
технологичен институт (MIT). Самият той е представял България на RSI 2000.
Таня Оцетарова е студент в Станфорд с
интереси в сферата на математиката, теоретичната информатика и мениджмънта на науката. В
годините си като ученик представя България на
най-големите научни конкурси и летни школи за
гимназисти, като Intel International Science and
Engineering Fair (Международен панаир за наука
и инженерство) и Научноизследователския институт към Масачузетския технологичен институт.
Научните ѝ разработки са в областта на математиката, в частност комбинаториката. Заради тях
Таня печели и наградите Harvard Book Award и
Mu Alpha Theta Award. Понастоящем е стажант в
Институт по математика и информатика на БАН
и част от екипа, подготвящ Европейския конкурс
за млади учени (EUCYS) и от специалистите,
подготвящи българските участници в конкурса, а
също така е и ментор на по-млади участнци.
Д-р Таня Славова е геодезист, асистент
към катедра „Маркшайдерство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“.
Професионалните ѝ интереси имат ясно изразен
приложен характер. Работата ѝ, свързана с пещерите, намира място върху корицата на популярното специализирано списание „GIM International“,
а също е и подпомогната с наградата за докторант
– стипендиант на Финансова група „Карол“ през

2014 г. През 2019 г. стартира проект, свързан с
приложение на виртуалната реалност в областта
на геопространствените науки. Изследователският ѝ ентусиазъм провокира желанието ѝ да предаде своето знание и вълнение на близки, приятели
и все по-широк кръг от хора. Така тя поема по
пътя на научната комуникация. Към днешна дата
зад гърба ѝ са публикации в научнопопулярни издания, лекции в неформална обстановка и редица
образователни игри, участия в „Европейската нощ
на учените“, „Софийски фестивал на науката“ и
др., а в развитие е подготовката на бъдещи събития. Още за професионалните ѝ и лични интереси можете да научите от нейния уебсайт: www.
tanyaslavova.com
Д-р Тодорка Александрова е защитила
докторантура в областта на криптографията и защитата на информацията в Университета по електрокомуникации в Токио. От април 2009 до март
2018 г. е асистент, а след това и доцент в университета „Васеда“ – един от най-престижните университети в Япония, където преподава различни
математически и компютърни дисциплини. В този
период научната ѝ дейност е в областта на защита
на информацията, взаимодействие между човек и
компютър (Human-Computer Interaction), краудсорсинг (crowdsourcing) и игровизации (gamification).
След 13 години в Япония през 2018 г. се завръща в
България и в момента работи в Института по математика и информатика на БАН. През 2018 г. печели наградата за 10-те най-изявени млади личности
на България в категория академично лидерство и/
или постижение. Тя иска да допринесе за развитието на образованието и науката в България, прилагайки дългогодишния си международен и междукултурен опит. Вярва, че и в България може и
трябва да се прави наука!
Представените в изложбата 20 млади учени
не са изключение, а само част от успешните млади българи, за които трябва да се говори и да се
показват пред обществеността по всеки възможен
начин, защото те са бъдещото ядро на знанието и
науката в България. Така, както преди години са
били днешните професори и академици. Колкото
повече млади учени имаме, толкова по-светло ще
е бъдещето ни, защото без наука, образование и
знание няма държава.

EXHIBITION „YOUNG BULGARIAN SCIENTISTS“
Petar Teodosiev

Abstract
As multitude of events took place at the 2019 European Union Contest for Young Scientists – EUCYS, there was one event that missed the
spotlight – a photo exhibition of young bulgarian scientists, displayed once at the garden of Kristal and a second time, at the garden of the
National theatre. The exhibition was dedicated both to the young scientists of Bulgaria as well as EUCYS, since a major part of them have
professional links with the EUCYS event or its participants. Below, in an alphabetical order, you will find a short introduction of the 20 young
bulgarian scientists, who are dedicating their life to science and choose to do science in the future.
Key words: photo exhibition, young scientists, science, EUCYS
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ИЗЛОЖБА „ТОМИЧОВИЯТ ПСАЛТИР В БЪЛГАРИЯ.
КНИЖОВНОСТ И ДУХОВНОСТ“

Томичовият псалтир – един от най-ценните
и богато илюстрирани ръкописи на Средновековна България от ХIV в. гостува на Националния
археологически институт с музей при Българска
академия на науките от 9 октомври до 8 декември
2019 г.
Изложбата „Томичовият псалтир в България.
Книжовност и духовност“ представя за първи път
в България този толкова важен в културно-историческо отношение български ръкопис. Ръкописът е
част от колекцията на Държавния исторически музей – Москва и идва у нас след продължила дълга
реставрация. Псалтирът е молитвена книга, която
се състои от 305 страници и е илюстриран със 109
миниатюри. От тях 100 са разположени във вид на
фриз в текста, а 9 на отделни страници.
Ценният псалтир от „Втория златен век“
на България излиза за първи път от архивите на
Държавния исторически музей – Москва. С богатите си илюстрации, ръкописът, заедно с Манасиевата хроника и Лондонското евангелие, е
един от най-важните книжовни паметници, останали ни от времето на Второто българско царство
и по-конкретно на цар Иван Александър (1331–
1371).
От 40-годишното царуване на Иван Александър (1331–1371) до наши дни са дошли три богато илюстрирани ръкописа, създадени в рамките
на близо 20 години: Манасиевата летопис (1344 –
1345), която се намира във Ватикана; Лондонското
евангелие (1356), което може да се види в Лондон
и Томичовият псалтир (1360), който се съхранява в Москва. Литературният живот по времето
на Иван Александър се радва на щедрата подкрепа на владетеля, който понякога участва лично в
съставянето на сборниците и в избора на творбите. Томичовият псалтир се отличава със своята
прецизна орнаментална украса и миниатюри, в
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част от които рефлектира доминиращото за XIV в.
изкуство на Палеолозите. Ръкописът категорично
се свързва с дейността на Търновската книжовна
школа. Допуска се, че конкретното място на създаване е Килифаревският манастир.
От 1901 г. псалтирът е притежание на Държавния исторически музей в Москва, където
получава в чест на своя откривател и името си.
Сима Томич е известен филолог-славист, който в
началото на XX в. е командирован от Сръбската
академия на науките в Македония със задачата
да проучи местните говори. При тази експедиция
сръбският учен открива няколко ръкописа българска редакция, сред които се откроява най-вече
псалтира. Заради значението си ръкописът е оценен и откупен от музея в Москва с намерение да
бъде публикуван.
Съдбата на Томичовият псалтир преди откриването му от Сима Томич би могла да се проследи частично. След падането на България под
османско владичество в края на XIV в. псалтирът
намира убежище във влахо-молдавските краища.
Тогава се извършва и преподвързване на ръкописа
през втората половина на XVI в. По съхранена бележка на л. 304 обр. на румънски език става ясно,
че през декември 1802 г. псалтирът вече се намира
в манастира „Св. Павел на Атон“, попаднал там
вероятно като дар. По-късно следите му се губят,
но може да се предположи, че при избухването на
пожар в манастира в края на XIX в. Томичовият
псалтир е бил пренесен в Македония.
По оценка на първият му изследовател, известният руски специалист В. Н. Шчепкин, „Славянската наука чакаше дълго време подобен ръкопис. Той заема решително единствено място по
отношението на изобилието на украса и начина на
изпълнение“. И не случайно – богатото на илюстрации Лондонско евангелие съдържа само четири заставки в цветен византийски стил с инициали
към съответните евангелия, а в Манасиевата хроника пък липсва подобна украса. Инициалните
букви в нея са от най-семплия геометрично-растителен тип. Томичовият псалтир е с най-развита
инициална украса от неовизантийски, тератологичен и плетенически тип, като заставката на л. 130
в него е без прецедент за славянските ръкописи по
отношение на орнамента.
Първообразците на Томичовия псалтир и
близкия до него Сръбски псалтир от Мюнхен
трябва да се търсят през XI–XII в., в епохата на за-
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силване на мистицизма, в която се създават илюстрации към литургични и други текстове, стимулиращи развитието на псалтирната илюстрация от
илюстрации в текста до миниатюри в цели страници с назидателно-догматичен характер.
Подробният библейско-филологически анализ на средновековния текст ситуира псалтира на
фона на нарастващата роля на исихазма в духовния
живот на България, Балканите и Света гора през
XIV в. Псалтирът е старозаветна книга, съставена подобно на петокнижието от пет части. Самите
151 псалми са били писани по различно време и
от различни автори, освен от пророк и цар Давид.
Началото, средата и краят на книгата, т.е. 1, 77 и
151, както и 50-ти псалм – във връзка с централното място, което заема в утринното богослужение
и във връзка с възкресната тематика, графично са
маркирани чрез украсата – заставки и инициали,
или с предхождащи миниатюри на цели страници.
Псалтирът включва Псалтир, библейски песни,
Служба на Богородичния акатист, Хвалитни стихири и възкресни тропари. По отношение на
стила, в миниатюрите на Томичовия псалтир могат да се доловят редица характерни белези на
Палеологовото изкуство. Фигурите са изградени
пластично, движението е сложно, драпериите са
надиплени около фигурите или са развети над тях
(по подобие на античните музи от Македонския
ренесанс), архитектурните кулиси са обогатени,
цветовата гама се изгражда чрез сложни нюанси
на монохромното степенуване в рамките на един
цвят или в деликатното преливане на една тоналност в друга. Фигурите са представени в силни ракурси, с изразена експресия на лицата, драпериите
завършват в синусовидни гънки. По изпълнение
илюстрациите са дело на няколко майстори – славяни и гърци.

Композицията представя и двата свята – земния и отвъдния. Централно място заема смъртен
одър, разположен между високи сгради и умиращ
мъж на средна възраст с дълги коси. Над него е
черната крилата фигура на смъртта. Около одъра
са разположени групите на оплакващите. Това е
въвеждащата миниатюра на Томичовия псалтир,
свързана с преходността на човешкия живот и
изобразяващ тайнството на смъртта. Основното
послание на тази начална миниатюра е предупреждение към грешниците за възмездието, което
ги очаква, или въведение в Апокалипсиса (Фигура 1).
В квадратна заставка в неовизантийски стил
е поместен цар Давид, който пише псалтира. Основните мотиви в заставката са спиралата, византийската палмета, кръг, трилистник и осмолистник. В средната част на заставката е изобразен
обърнат надолу глинен съд, а от двете му страни
- жерав и чапла. Сцената над заставката се тълкува подобно на първия псалм – провокация към
размисъл за праведните и грешните стъпки на хората. Глиненият съд е символ на Христовата вяра
(Фигура 2).

Фигура 1. „Краят на човешкия живот“, л. 3

Фигура 3. „Танцът на Мириам“, л. 249б

Фигура 2. „Давид пише псалтира“, л. 4
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Миниатюрата е най-близо до модерните за
времето тенденции в изкуството на палеологовата живопис, която е израз на византийския ренесанс, както отбелязва най-големият познавач на
Томичовия сборник – проф. Аксиния Джурова. В
композицията се долавят антични влияния – при
движенията на фигурите, оголването на части от
телата, експресивността на образите. Псалтирът
с неговите миниатюри идва непосредствено след
иконоборството, когато голямата част от илюстрираните ръкописи във Византия са унищожени, тъй
като това е периодът, в който се борят срещу образите. И за да се обнови византийското изкуство
и за да продължи напред, миниатюристите се обръщат към източници от Античността и това влияние се нарича още палеологов ренесанс (Фигура
3).

Фигура 4. „Моление пред иконата на Христос Вседържател“, л. 226

Миниатюрата представлява възхвала на
Господ. Централно място заема голямата икона
на Христос с горящи свещи от двете ѝ страни.
Вдясно от иконата е представена групата на свещениците, вляво на църковните певци, пред които
стои юноша с разтворена книга. Крайната фигура
вляво изобразява гологлав юноша, облечен в червена дреха, костюм, характерен за облеклото на
болярите през периода. Предвид нейното разпространение и иконография през XIV в. значението
на тази сцена се тълкува като указание за средата, в която възниква паметникът, или средата, от
която произхожда ктиторът. Възможни са няколко
обяснения – или е поръчан от търновските боляри за монасите от някой манастир, или ръкописът
е поръчан като частна книга за някой от видните
духовници на манастир, където са работили авторитетни книжовници и калиграфи. Най-вероятно
псалтирът е изработен в Килифаревския манастир
(Фигура 4).
Изложбата „Томичовият псалтир в България.
Книжовност и духовност“ е посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. Организирана е от НАИМ при
БАН и Държавния исторически музей – Москва.
Тя е осъществена с подкрепата на БАН, Центъра
за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван
Дуйчев“, Министерството на културата на Република България, Столична община и Булгартрансгаз ЕАД.
(По материали, предоставени от НАИМ – БАН)
							

„Н.“

THE EXHIBITION „TOMIĆ PSALTER IN BULGARIA. LITERATURE AND PIRITUALITY“
Abstract
The exhibition „Tomić Psalter in Bulgaria. Literature and Spirituality“ presents for the first time in the country
this Bulgarian manuscript with so important cultural and historical aspects. The valuable psalter of the Second
Golden Age of Bulgaria has come out for the first time from the archives of the State Historical Museum – Moscow.
With its rich illustrations, the manuscript, together with the Manasses’ Chronicle and the Tetraevangelia in London,
is one of the most important literary monuments left to us from the time of the Second Bulgarian Kingdom, and in
particular of Tsar Ivan Alexander (1331 – 1371).
The exhibition is dedicated to the 150th anniversary from the establishment of the Bulgarian Academy of
Sciences. It is organized by NAIM at BAS and the State Historical Museum – Moscow and has been realized with
the support of BAS, the Centre for Slavo-Byzantine Studies „Prof. Ivan Dujčev“, the Ministry of Culture of the
Republic of Bulgaria, Sofia Municipality and Bulgartransgaz EAD.
Key words: Tomić Psalter, exhibition, manuscript, literary monument, Second Bulgarian Kingdom
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ОЩЕ ЗА ДИГИТАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ*
Акад. Кирил Боянов
Развитието на всяко общество в голяма степен зависи от развитието на образованието. А
нивото на образованието в едно развито общество предполага сериозни политически решения,
внедряване на модерни технически средства и изграждане на добри професионални умения за всяко ниво в общественополитическия и икономически живот на държавата.
Без да се спирам на продължителен период
от развитието на човечеството и използването на
разнообразни техники на писане и различни носители на информацията, само ще отбележа качествения скок през 15 в., когато се въвежда технологията на печата на Гутенберг. Това нововъведение
позволява значително по-бързо съхраняване и
разпространяване на знанията. Основната цел на
образователния процес през този период е хората
да се научат да четат и пишат, а художествената
литература, изобразителното изкуство, музиката
и научните открития стават достъпни до голяма
част от обществото. Подобна е и основната задача на първите български училища, включваща и
придобиване на основни познания по аритметика
и някои други науки. В един от първите български
буквари е записано: „Аритметичните действия
са събиране, изваждане и умножение. Има и още
едно - деление, но то не е за всяка глава“.
Развитието на икономиката от средновековието до XX век е плавно и нововъведенията се
правят в продължителен период от време. В транспорта например парните локомотиви се заменят с
електрически едва през XX в. Подобни примери
се наблюдават в почти всички видове промишленост. Всички те по косвен начин предоставят нов
инструментариум за подобряване на образованието. Транспортът улеснява разпространението на
литературата, електричеството подобрява условията на обучение, а по-късно радиото и телевизията се превръщат в мощен инструмент за популяризиране на научните знания и общата култура.
Изискванията към образованието се променят и
целта му вече включва изграждане на образован
човек с познания в областта на естествените и хуманитарните науки, както и създаване на поведенчески модели и навици.

Кибернетиката и компютърната техника извеждат прогреса на човечеството на нов етап. Съвременното общество се характеризира с бързо
развитие на икономиката, ускорено внедряване на
нови технологии във всички сфери на обществения и икономическия живот и смяна на тези технологии в сравнително кратък период от време
– от 6 месеца до 1 година. Освен че преходът от
нови към още по-мощни устройства е много бърз,
те стават и широко достъпни. Ежегодните изменения в новите приспособления в много случаи
задължават потребителите им да усъвършенстват
своите умения, за да са в състояние да обслужват
новата техника. Широкоспектърното прилагане на
компютърните системи и мобилните комуникации
също е свързано с нови умения. Ето защо целта
на съвременното образование се разширява и към
нея трябва да се добави и изграждането на умения
за бързо адаптиране към актуалните технологии и
техния инструментариум както в областта на икономиката, така и в обществения и социалния живот.
С въвеждането на понятието дигитално общество се акцентира върху основния принцип на
обработка на процесите. Важно изискване към
гражданите е бързо да придобиват нови умения,
за да се адаптират успешно към новите условия
на живот, което налага и образованието да поеме
съответстваща роля в развитието на човека и на
неговото семейство. Уменията и навиците следва да се придобиват още в детската градина, в
основното и в средното образование, ако искаме
децата да се развиват като пълноценни граждани
на информационното общество. С други думи,
образованието трябва да предоставя на младите
хора адекватни знания, които да съответстват на
предизвикателствата, наложени от общественото
развитие. Трудно е да се прогнозира какви ще бъдат новите технологии в една бързо развиваща се
икономика, но завършилите определен етап образование следва гъвкаво да се приспособяват към
тях, което означава добро образование и постоянно обучение през целия живот.
До появата на атомната енергия разработката на новите технологии предоставя все повече
инструменти за развитие и подобряване процеса

* Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Националния форум по дигитална трансформация на образованието, проведен на 10 октомврпи 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (бел. ред.).
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на образованието. Приложението на атомната
енергия е изключително важно за задоволяване на
енергийните потребности на човечеството, но същевременно се появява и опасността от глобално
унищожение на света. Ако направим един паралел
между внедряването на атомната енергия и бързото развитие на Интернет, ще установим, че въпреки всички ползи за обществото от Интернет, той
също води до сериозна глобална заплаха, само че
за моралния облик на човека, за неговото поведение, за злонамерено манипулиране на мисленето
му. Именно тази огромна опасност налага и сериозни промени в образователния процес, като при
промяната на образователните програми трябва
да се вземат предвид два основни аспекта – обновяване на инструментариума и съхраняване на
добрите национални традиции.
Обновяване на инструментариума
Въвеждането на нов инструментариум в
училищата ще замени някои методи на обучение
с нови и ще даде възможност на учениците да използват съвременната дигитална техника, при което преподаваните от учителя уроци ще се възприемат чрез интерактивни дъски и видеоматериали,
чрез клипове за отделните явления в тримерни
виртуални реалности. Чрез въвеждане на таблети
учениците ще могат да решават задачи в диалог
и да използват средства за бърза комуникация и
достъп до бази с необходимите детайли, описания и сведения. При това в определен период от
време, но не повече от 2 – 3 години, техниката ще
трябва да се обновява с оглед бързото развитие на
нови технологии.
Уроците по физика, химия, биология ще могат да бъдат обяснявани на учениците нагледно и
посредством виртуални реалности те ще могат да
участват в процесите на самите явления или събития. Учениците сами ще правят експерименти,
за да изясняват тяхната същност. Целесъобразно е
също да се отделя особено внимание на нови форми на обучение по математика. Понастоящем се
набляга предимно върху запаметяване на формули
и теореми и развиване на умения за намиране на
„хитри“ решения. Решават се измислени задачи
по алгебра, планиметрия, стереометрия, комбинаторика и други области на математиката. Тези
подходи подлежат на промяна, тъй като компютрите улесняват решаването на много от задачите
с помощта на програмни средства и не е необходимо някои формули и изрази да се знаят наизуст.
Естествено двата подхода трябва добре да се балансират. От една страна, учениците ще могат да
развиват абстрактното си мислене, а от друга – ще
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използват съвременните компютърни инструменти за решаване на практически проблеми, което
ще ги улесни при търсене на работа и при повишаване качеството на живота им. Не ще и съмнение, че въвеждането на новите методи налага да се
подготви и съответно съдържание на учебните и
на нагледните материали, но то може да се направи поетапно и плавно.
Въвеждането на новия инструментариум
ще позволи на учениците да тълкуват множество
исторически факти, без да наизустяват дати, събития и имена, тъй като ще разполагат с голяма
база от данни за справки, и по-важното – ще се
научат самостоятелно да анализират процесите и
явленията, респ. да разграничават същественото
от несъщественото и достоверната от фалшивата
информация.
Въвеждането на новия инструментариум
както в класните стаи, така и у дома, предоставя
възможност за самостоятелни занимания и за контакти в социалните мрежи, естествено при съблюдаване на определени етични правила. Тук трябва
да се подчертае, че с този инструментариум следва да се запознаят и родителите, за да наблюдават възпитанието и развитието на своите деца.
Не по-малко важна е и специалната подготовка
на учителите в процеса на висшето образование,
за да могат в своята бъдеща работа да подготвят
учебния материал.
Съхраняване на националните традиции
Другият особено важен аспект е поддържането на съществуващите в нашето образование
традиции, свързани с духовността. Доста обезпокояваща напоследък е наблюдаваната у младото
поколение тенденция към увлечение по материалното, към търсене на лесни начини на забогатяване
и към стремеж за все повече удоволствия. Увеличават се агресивността, арогантността, използването на стимуланти, алкохол и наркотици. Неуважението към противоположния пол също буди
сериозни притеснения. При ухажването липсват
внимание, уважение, нежност. Явно са забравени
прекрасните любовни стихове на Яворов, с които
би могло да бъде изразено отношението към едно
момиче: „Две хубави очи, душата на дете в две хубави очи, музика лъчи“.
Присъщото на поколения българи поведение трябва да се надгражда и чрез прийомите на
образованието. Това означава повишаване ролята
на изкуството – поезия, музика, изобразително
изкуство. Изключително важно е да съхраним
наследството от плеядата писатели, музиканти и
художници от 19 и 20 в. Не случайно идеята за
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просперитет на Европейския съюз чрез запазване
на духовността намира израз в избора на химн.
Одата на радостта („Радост, ти дете на Рая, ти божествен ясен плам, ний пристъпваме с омая, о,
богиньо, в твоя храм...“) с нейния припев: „ Прегърнете днес, о, люде, целий свят вий с любов“
показва, че нашето съществуване е свързано с духовност и с високи морални ценности. Няма да е
лесно да се намерят подходящите методи за възпитание на децата, но е необходимо да се търси
път към духовно израстване и към изграждане на
хармонично развити личности, част от което е и
увеличаването на часовете по музика.
Тези два аспекта ще породят доста проблеми, но те налагат още отсега във висшето образование да се въведе определен инструментариум
при подготовката на учителите, и то не само за
прилагане на новите технологии, но и за вникване
в психиката на младото поколение, за да могат да
го насочват при възприемането на околната действителност и да оказват положително влияние върху израстването му. Определени обективни дадености, например здравословните аномалии при
децата, също следва внимателно да се анализират.
В момента образованието използва за базов модел среден ученик, какъвто едва ли съществува.
По-силните ученици сравнително бързо усвояват
материала, а по-слабите се нуждаят от повече време и грижи. Съвременният инструментариум ще
позволи рязкото им разграничаване, т.е. по-силните да пестят време, а по-слабите да разполагат с
допълнителни нагледни материали и повече време. По този начин естествено ще се подобри резултатът на всички ученици. Съблюдаването на
различното интелектуално ниво на децата, профилирането на училищата и повишаване качеството
на висшето образование се оформят като основни
алтернативи в развитието на образованието у нас.
Съблюдаване на различното интелектуално
ниво на децата
Съвременното дигитално образование разграничава децата с по-добри и с по-слаби възможности. Разбира се, различните програми трябва
да предоставят условия и за едните, и за другите. По-силните трябва по-бързо да се придвижват
напред, а останалите да изграждат добри навици
и да получават поне необходимия минимум. Този
подход е свързан не само с различните методи на
преподаване и различните учебни материали, но и
със семейната среда, в която учениците живеят и
се възпитават. Ако не се вземе предвид последното, не е изключено учебните пособия да започнат
да „изчезват“ или да се „повреждат“, което озна-

чава материални загуби. От друга страна, евентуалната категоризация на училищата в зависимост
от района или произхода на децата би довела до
социално напрежение. В нашето близко минало
обаче съществуваха класически и реални гимназии и ако внимателно анализираме тази традиция,
ще установим, че е добре да се насочим към създаване на елитни училища на различни нива.
Профилиране на училищата
Създаването на профилирани училища е добър подход за решаване на проблема с различните
способности на учениците, ако искаме обществото да разполага с добри професионалисти. Това
съвсем не означава, че учениците се разделят на
качествени и некачествени. Но един добър майстор техник със средно образование може да е точно толкова ценен за обществото, колкото и един
добър инженер, стига да са добри професионалисти. У нас златните ръце на майсторите техници
са изиграли изключителна роля за развитието на
новите технологии и при поддържането на сложни
апаратури и устройства.
Профилирането на училищата предлага
по-добра възможност за всяко дете да се превърне
в пълноценен специалист на определено ниво. За
една добре работеща промишленост са необходими и висококвалифицирани инженери, и качествени средни техници. Същото се отнася за цялата
икономика и обществено-политическа сфера –
специалистите със средно специално образование
са не по-малко важни от тези с по-висша квалификация.
Повишаване качеството на висшето образование
Без добро висше образование не могат да се
решат проблемите нито в началното, нито в средното образование, нито в научните изследвания.
Отсъствието на авторитетни специалисти води до
кризисни ситуации в много области. В стратегически проблем за държавата се превръща необходимостта от елитни висши учебни заведения,
които да дават качествено образование в съответствие със световните стандарти. Понастоящем
наблюдаваме масово обучение с ниско ниво, което означава, че не създаваме авторитетни учени и
специалисти, а ако такива се появят, те обикновено емигрират в развитите страни. Не е ясно дали
емигриралите ще се върнат, тъй като пазарната
икономика едва ли ще позволи това да се случи.
Напълно реален обаче е един подход, при който
да бъдат създадени висококачествени университети и научни институти, които да са в състояние да
предоставят адекватно възнаграждение на своите
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специалисти. Наши добри учени и специалисти
биха могли да бъдат привлечени дори при малко по-ниско възнаграждение, тъй като работата в
близост до семейството и родния край не е без значение.
Омаловажаването на ролята на БАН, на добрите висши училища и на научните институти
във важни за държавата направления, е сериозен
пропуск на политиците. Частните компании, подложени на пазарен натиск, обикновено предлагат
временни позиции и предпочитат млади специалисти, докато в държавните институции заплащането е по-ниско, но вероятността за продължителен стаж е по-голяма. При сравнително добро
заплащане много учени и висококвалифицирани
специалисти биха останали в страната заради
перспективата за кариерно развитие.
Естествено е ИТ във важни за страната
структури да се поддържат от държавни институции. Похарчените за електронно правителство и
киберсигурност средства на стойност стотици милиони лева биха могли да покрият издръжката на
БАН, на някои държавни институти и специализирани лаборатории във висшите училища, особено в критични за държавата области и ситуации.
Видимото подценяване на висикоквалифицирания
научен потенциал на страната ни я доведе до там,
че днес целият български народ разбира от атомни
централи, от висш пилотаж, от киберпрестъпления и си мисли, че разполага с най-много киберспециалисти на глава от населението.
В основата на дигиталното общество е образованието на високо ниво, което да обучава специалисти и за страната ни. Разбира се, не е изключено някои от тях да предпочетат развитието си
в чужбина, но те ще поддържат своите контакти
тук. Защото непрекъснатият обмен на информация е естествен процес в науката, производството
и изследванията. Работещите в нашите университети и фирми ще говорят на един език, ще имат
по-добър стандарт на живот и няма да се срамуват
да поканят колега от чужбина, вместо да се чудят
как да го посрещнат.

Заключение
Въвеждането на дигиталния инструментариум или т.нар. машинно обучение следва внимателно да се прецени. Например за хуманитарните
направления да се отдели внимание на методи за
разпознаване, компютърни преводи, игри (шах,
логически задачи и др.), а за приложните направления да се включат индустриални процеси,
транспорт, съставяне на модели на системи (особено да се наблегне на тяхната коректност) и т.н.
Важен елемент е разработката на комплексни подходи за предпазване от интернет заплахи.
От една страна, строго да се съблюдават етичните
правила за използване на глобалната мрежа, а от
друга – както преподавателите, така и обучаемите
да разпознават и по възможност да предотвратяват
заплахи. Този процес на обучение ще е постоянен
във времето, тъй като технологиите ще предоставят нови възможности за хакерски атаки.
Като неотложна стъпка за въвеждане на дигиталното образование у нас е целесъобразно създаване на работни групи към МОН от авторитетни
специалисти (висши училища, БАН). В рамките
на 6 месеца да се разработят 2 – 3 типа програми
за определени направления (например хуманитарни, промишлени, специални). В последващ едногодишен период да работят 2 – 3 пилотни класа за обучение на учители, като в процеса на
обучение се направят съответни корекции. В
зависимост от резултатите и натрупания опит
да започне подготовката за обществени поръчки за доставка на различни конфигурации ИТ
апаратура за училищата и за университетите.
До просперитет на държавата могат да доведат само добре образовани и възпитани граждани.
Образованието е продължителен процес и изисква
освен в него да се включат авторитетни специалисти, да бъдат взети и изпълнени сериозни политически решения.

SOME PROBLEMS IN IMPLEMENTATION OF DIGITAL EDUCATION
Kiril Boyanov

Abstract
Thе article discuses new aspects related with implementation of computer systems in education. It looks at
trends towards the introduction of new digital technologies in the education system. Some of the negative effects
of its widespread introduction was described, while at the same time longstanding national traditions are no-longer
respected. Emphasis is placed on the need to profile schools and improve the quality of higher education, as this
is a prerequisite for forming good, qualified teachers and lecturers. It concludes with the authors views on the
implementation of digital approaches in the schooling system.
Key words: Digital education, Internet, Digital threats, Cyber secutity, Mаchine Learning.
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Рубриката  „Трибуна на младите“ се осъществява с
финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ОТЛИЧЕНИ МЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ
В ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНИЦИАТИВА
НАГРАДА „ДЖОН АТАНАСОВ“
На 7 октомври 2019 г. за 17-и път в Гербовата
зала на Президентството на Тържествена церемония по награждаване на победителите в отделните
категории бяха връчени отличията на победителите в Президентската инициатива Награда „Джон
Атанасов“ за върхови научни постижения и приложни разработки на изявени млади български изследователи и техните ментори в областта на компютърните науки, вкл. криптология, компютърна
лингвистика, роботика, квантова информатика. Тя
носи името на известния учен от български произход Джон Атанасов, създател на прототипа на
първия в света цифров електронен компютър с регенеративна памет – АBC. Този октомври отбелязваме 80-годишнината от първото представяне пред
научната и инженерната общност на този компютър, допринесъл за развитието в световен мащаб
на технологиите, образованието, науката и множество други области от живота.
Пред гостите на церемонията – участници в
конкурса, преподаватели, ментори, представители
на IT сектора, учени, президентът изрази чувството си на гордост и удовлетворение от конкурсните
разработки на младите български изследователи
в областта на компютърните науки, много от тях
подкрепени с патенти, и открои обществената им
значимост. „Във вашите забележителни научни
разработки прозира стремежът работата ви да бъде
в служба на хората и на обществото. Прави впечатление, че в болшинството от тези разработки се акцентира върху стимулиране на предприемаческата
активност, и то с отворен код, даващ възможност
за разширяване на бъдещи нови бизнес начинания“, заяви г-н Румен Радев. Президентът изрази
увереността си, че участниците в конкурса, „независимо къде учат и в кое научно звено или университет работят, навсякъде по света те съхраняват
връзката си с Родината. И както тя им дава вяра и
сила, така те със своите постижения укрепват духа
на българската научна диаспора“.
С най-престижното отличие – НАГРАДАТА „ДЖОН АТАНАСОВ“ за млади български
учени и изследователи в областта на компютърните науки със значими постижения в световен

мащаб на възраст до 35 години, беше удостоен
31-годишният СВИЛЕН КЪНЕВ, доктор по компютърни науки, Харвард, САЩ.
Д-р Свилен Кънев
в момента е старши софтуерен инженер в Google,
където работи над новото
поколение на най-мащабните компютърни системи в света. Завършил е
Природо-математическата гимназия в Казанлък и
е възпитаник на школата
на Теодоси Теодосиев,
който му е бил учител по
физика. През 2002 г., когато е на 13 години, става
първи на олимпиада по информатика. По-късно
следват редица успехи в състезания, най-вече по
физика. На международната олимпиада по физика
през 2006 г. печели бронзов медал, а следващата
година – сребърен.
Като студент в Харвард той е класиран на
второ място в класацията на Американската асоциация за изследвания в областта на компютърните
науки за най-перспективен млад учен. Свилен има
бакалавърска, магистърска и докторска степен по
компютърни науки от Харвард. Основният му научен интерес и принос е в областта на компютърните архитектури – на границата между хардуер и
софтуер. Автор е на десетки публикации (цитирани над 500 пъти) в най-престижните конференции
в областта. Темите им варират – надеждност на
процесори при наличието на различен тип вариации, хардуерна поддръжка за автоматично открити
паралелни изчисления, хардуерна поддръжка за заделяне на памет, оптимизация на мащабни компютърни системи и други. Статиите му са избирани
три пъти от IEEE Micro и ACM измежду най-влиятелните в областта на компютърните архитектури
за съответните си календарни години.
От 2014 г. насам д-р Кънев се концентрира върху оптимизацията на мащабни компютърни
системи. Процесорите в центровете за данни на
големите доставчици на облачни услуги (Google,
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Amazon, Microsoft, Baidu) представляват значителна част от световните изчислителни ресурси (и
консумация на енергия). Разработките му целят използването на тази енергия по възможно най-ефективен начин – различните подходи за оптимизация
включват: прецизни измервания и нови методи за
откриване на неефективни изчисления, специализирани процесори, директен контрол на консумацията на енергия, по-агресивно оптимизиращи
компилатори. Най-широко цитираното и най-прилаганото му откритие е изключително семпло:
въпреки че процесорите в мащабните центрове
за данни изпълняват десетки хиляди разнообразни програми, писани от не по-малък брой софтуерни разработчици, най-големите възможности
за оптимизация са изключително концентрирани.
Само 6 сравнително прости области (сериализация, заделяне на памет и т.н.) могат да подобрят
ефективността на съвременните процесори с около ~30%, или цели няколко поколения от закона на
Мур. Свилен кръщава тези области „datacenter tax“
(данък център за данни) и демонстрира, че оптимизацията им изисква нов вид подходи. 5 години
по-късно, почти всеки голям оператор на центрове
за данни има публично обявени планове за хардуер, който подобрява datacenter tax.
Подгласник на победителя е 29-годишният
инж. СВЕТЛИН ПЕНКОВ, доктор по роботика
и изкуствен интелект от Единбургския университет, Шотландия, който стана носител на Грамота в
категорията Награда „Джон Атанасов“.
Научните интереси и работа на д-р Светлин Пенков са фокусирани върху пресечните точки между роботика и изкуствен интелект. Голяма
част от съвременните методи, свързани с тях, изискват огромни изчислителни ресурси и големи
количества информация, което ги прави неприложими върху реални физически роботи. Например
най-новите модели за обучение с утвърждение
(reinforcement learning), базирани на дълбоки невронни мрежи, трябва да вземат милиарди решения, преди да се научат да играят дори прости компютърни игри. Научноизследователската му дейност е с фокус върху задачи за изкуствен интелект,
изискващи по-сложни когнитивни функции като
планиране, използване на причинно-следствени
връзки и взаимодействие с околната среда и други
агенти в нея. Светлин Пенков работи от 10 години
в тази сфера, като има 2 магистратури – по роботика и по невроинформатика и изчислителни невронауки.
Комбинацията от научноизследователската
му работа и инженерните му познания му позво-
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ляват да се присъедини към FiveAI – най-големия
стартъп за автономни коли във Великобритания,
където 2 години (от април 2017 г. до август 2019
г.) е ръководител на екипа, разработващ модели за
предвиждане на поведението на останалите участници в движението – автомобили, управлявани от
хора, велосипедисти и пешеходци. Проблемите,
върху които работи, са свързани с обработката на
петабайти информация и извличане на модели на
движение и поведение на участниците в движението, които позволяват на автономните автомобили да се движат безопасно дори и в изключително
натоварена градска обстановка.
През 2019 г. д-р инж. Светлин Пенков се
завръща се в България и от м. август стартира в
София компания, която ще се занимава с научни
изследвания и приложение на резултатите от тях.
С грамоти в категорията „Джон Атанасов
– ученици и техните преподаватели“ бяха отличени ученици, постигнали най-високи резултати в
международни и национални ученически олимпиади по информатика и информационни технологии
и техните преподаватели. Двамата отличени в тази
категория са от Математическата гимназия „Акад.
К. Попов“, Пловдив.
Радослав Димитров (вече първокурсник в
Оксфорд) е носител на златен медал на Националната олимпиада по информатика, първо място на
Националния пролетен турнир по информатика и
първо място на Националния летен турнир по информатика. Носител е на златен медал от Международната олимпиада по информатика, провела се
в Баку, Азербайджан, и на 5 златни медала от Жаутиковска олимпиада, Откритата Московска олимпиада и състезанията Innopolis Open, Romanian
Masters of Informatics, както и от Международния
есенен турнир по информатика в Шумен. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Бистра Танева – главен учител по информатика, МГ
„Акад. К. Попов“.
Виктор Велев е отличен за своя проект
Daedalus в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии, провела се през май 2019 г. в гр. Враца. Той
има първо място на Национален есенен турнир
„Джон Атанасов“, първа награда на Ученически
институт на БАН Сесия 2018 г. и първо място в
категория „Приложни програми“ на НОИТ 2019 г.
Преподаватели с най-голям принос за успеха му са
Стоян Велев от SAP Bulgaria и Елеонора Павлова
– учител и зам.-директор в МГ „Петър Берон“, гр.
Варна.
Многото международни изяви и спечелени
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медали по информатика са причина президентът
да постави началото на нова традиция – създаване на нова категория „Вдъхновител и създател
на таланти“. Първият неин носител е Бисерка
Йовчева, доктор по методика на преподаването
по информатика, гл. асистент в катедра „Компютърна информатика“ на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“, преподавател
по програмиране и теория на графите. Тя е един от
треньорите на българския отбор по програмиране.
В частната Школа „А & Б“ в Шумен д-р Йовчева
обучава и тренира млади програмисти от цялата
страна – дистанционно и на място. Досега в школата са обучени над 1900 деца и 1800 възрастни.
Учениците от школа „А&Б“ са завоювали 49 златни, 40 сребърни и 44 бронзови медала от национални състезания. Младите програмисти, обучени в нея, са донесли на страната ни 15 златни, 30
сребърни и 19 бронзови медали от международни
състезания. Д-р Йовчева, заедно с проф. Красимир
Манев, Елена Маринова и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, е инициатор
на EJOI – първата европейска младежка олимпиада по информатика.
С Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ беше отличен 24-годишният Румен Данговски, бакалавър по математика и физика от Масачузетския технологичен
институт (МТИ) (2014 – 2018), кандидат магистър
и докторант по електронно инженерство и компютърни науки в МТИ (от 2019). Той работи върху
компютърни модели, вдъхновени от фундаменталната наука, намиращи приложение в изкуствения
интелект. През януари 2018 г. става първият служител на компания Lightelligence inc., която цели предоставянето на следващото поколение от оптични
чипове за изкуствен интелект. В Lightelligence той
предоставя алгоритъм за разпознаване на цифри
от банката от данни MNIST, който работи върху
чип, програмиращ със светлина, а не с електрони.
Работата си по време на докторантурата в МТИ
Румен Данговски посвещава на изработката на
ефективно трансферно обучение, т.е. пренасянето
на знание от една задача в друга при машинно самообучение. Приносите му могат да се обособят
в две категории: (А) физично-вдъхновен хардуер
за изкуствен интелект и (Б) физично-вдъхновено
трансферно обучение.
В тази категория сертификати получиха
19-годишните ученици от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ в София Звездин Бесарабов и Андрей
Гиздов, които през м. септември бяха отличени в
София и на Европейския конкурс за млади учени
2019.

С Грамота „Джон Атанасов – проект с
висок обществен принос“ беше отличен Тодор
Колев, основател и председател на Кооперация
„Комрад Кооператив“ – кооперативно притежавана организация от софтуерни разработчици и
иноватори, базирана на прозрачност, технокрация
и самоуправление, която работи по изследователски проекти в областта на изкуствения интелект и
блокчейн технологиите. През 2018 г. кооперацията
беше отличена като „Иновативно предприятие на
годината“ за социално предприемачество. В работата на кооператива участват много ученици и
студенти, които често печелят награди и отличия.
Разработки под ръководството на Тодор Колев са
печелили редица награди на престижни конкурси,
като неговият възпитаник Звездин Бесарабов е носител на Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ през 2017 г.
Благодарност за отличията от името на всички участници в Президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ отправи тазгодишният
лауреат на престижната награда д-р Свилен Кънчев. Изказвайки огромното си признание и благодарност към своя учител и вдъхновител в науката
Теодоси Теодосиев, той припомни неговите думи
за успелите си бивши възпитаници: „И те бяха
като вас и вие ще станете като тях“. Така Теодосиев кара учениците да повярват, че могат всичко –
остава само да бъдат амбицирани и да се стремят
към успех.
От името на журито поздравления към участниците отправи д-р Георги Шарков, съветник на
министъра на отбраната, директор на Европейски
софтуерен институт – център Източна Европа, ръководител на Лаборатория по киберсигурност в
София Тех Парк. Д-р Шарков пожела на младите
гении освен с иновативации смело да започнат да
откривателстват – защото с проектите си доказват,
че могат
„България откри и призна Джон Атанасов
преди САЩ“ – заяви председателят на БАН акад.
Юлиан Ревалски. Той отбеляза, че като малко страна не можем да си позволим големи научни центрове като Китай, Япония, САЩ, Франция и Германия, но когато става въпрос за учени, по нищо
не отстъпваме на никоя друга страна, което доказват учените ни в различни области, и пожела на
отличените участници в конкурса да осъществят
мечтите си и да прославят България. Надяваме се,
сред тях да е и бъдещият Джон Атанасов.
						
„Н“
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ЧЛЕН–КОРЕСПОНДЕНТ АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ
(1924 – 2019)
На 17 октомври 2019 г. на 95 години ни напусна член-кореспондент Александър Янков – изключителен учен и практик с международна известност, любим преподавател, рядък ерудит, обаятелна
личност, човек с голяма обществена активност и силно развито чувство за гражданска отговорност,
пристрастен към проблемите на международното право и международните отношения, науката и държавността.
Той е роден на 22 юни 1924 г. в гр. Бургас. През 1951 г. завършва право в Софийския университет и посвещава всеотдайно цялата си творческа енергия на международното право. С много трудолюбие и постоянство изминава пътя на една последователна и респектираща научно-преподавателска
кариера от редовен асистент в Катедрата по международно право и международни отношения на
Юридическия факултет на Софийския университет през 1951 г., старши асистент през 1960 г., главен
асистент през 1964 г., доцент през 1965 г., професор през 1973 г. до член-кореспондент на Българската
академия на науките през 1981 г.
След успешна защита на дисертация през 1964 г. получава научната степен „кандидат на юридическите науки“ („доктор по право“). В периода 1980-1989 г. ръководи Катедрата по международно
право и международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет, а в периода
1988 – 1989 г. – Секцията по международно право и международни отношения в Института за държавата и правото при БАН. От 1988 до 1991 г. е заместник-председател на Българската академия на
науките.
Чл.-кор. Александър Янков е автор на голям брой книги, студии, статии и научни рецензии,
издадени у нас и в чужбина на български, английски, френски и руски език. Сред най-значимите се
открояват: „Резервите в декларациите за приемане задължителната юрисдикция на Международния
съд и тяхното влияние върху компетентността на съда“, Годишник на Софийския университет, Юридически факултет, 52, 1961, № 1, с. 453 – 598; „Организация на обединените нации. Правна същност
и международноправен статут“, С., Наука и изкуство, 1965, 330 с.; „Нов принос на ООН в кодификацията на основните принципи на международното право“, Годишник на Софийския университет,
Юридически факултет, 62, 1972, № 1, с. 43 – 107; „The Principle of Sovereign Equality of States and its
Impact on the Peaceful Settlement of International Disputes“, Thesaurus Acroasium, vol. XVIII, Institute
of Public International Law and International Relations of Thessaloniki, 1981; United Nations Convention
on the Law of the Sea, 1982. A Commentary, vol. IV (Co-editor), Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht
(Boston) London. 1991, 769 pp.; „Едностранните правни актове в съвременното международно право“,
Актуални проблеми на международното право. Сборник от научни трудове, посветен на проф. Владимир Кутиков, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2000, с. 137 – 241.
Съчетава много умело научната с дипломатическата кариера. В периода 1972 – 1976 г. е посланик на България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, а в периода 1976
– 1980 г. е постоянен представител на България в ООН в Ню Йорк. От 1977 г. в продължение на осемнадесет години е бил член на Комисията по международно право при ООН, а от 1971 г. – и на Постоянния Арбитражен съд в Хага. От 1 октомври 1996 г. до 2010 г. е съдия в Международния трибунал по
морско право в Хамбург.
От 1957 г. е консултант по международноправни въпроси при Министерството на външните
работи и представлява страната ни в органите на редица международни организации и конференции.
Национално и международно признание на научните и практическите умения на учения е също
така членството му в редица национални, международни и чуждестранни научни организации, както
и работата му като гост-професор в много университети у нас и в чужбина. От 1981 г. в продължение
на десетилетия чл.-кор. Александър Янков е председател на Българската асоциация по международно
право, а от 1994 г. – председател на Националната асоциация за международни отношения. От 1968 г.
членува в Асоциацията по международно право със седалище в Лондон, като много активно участ-
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ва в управлението на асоциацията и я председателства в периода 2012 – 2014 г. Бил е дългогодишен
член на Американската асоциация по международно право, на Френската асоциация по международно право, на Международния океанографски институт, на Международния институт по международноправни проблеми, свързани с опазването на морската среда в Бон, на Института по международно
право в Женева, на Независимата световна комисия за океаните в Лисабон и др. Изнасял е лекции в
престижни университети в САЩ, Великобритания, Русия, Канада, Нидерландия, Швеция, Гърция,
Китай, Индия, Япония, Виетнам, Перу, а така също в Юридическите факултети на университетите в
София, Бургас, Варна, Пловдив, Благоевград и др.
Чл.-кор. Александър Янков остави ярка следа в дейността на Съюза на учените в България като
член на Президиума и председател на СУБ в един от най-трудните периоди (1987 – 1989 г.) на организацията. Безспорният му научен авторитет, дипломатически опит и организационни умения допринасят много за запазване единството на СУБ и същевременно за неговото демократично реформиране.
Изключително важно място от биографията на чл.-кор. Александър Янков заема държавната
му дейност. В периода 1964 – 1968 г. той е заместник-министър на външните работи, а в периода
1989 – 1990 г. – председател на Комитета за наука и висше образование и заместник-председател на
Националния съвет за образование, наука и култура. Народен представител е в ІХ-ото Народно събрание (1986 – 1989) и в Седмото Велико народно събрание (1990 – 1991 г.). Член е на Комисията за
изработване на Конституцията, приета през 1991 г. и на Комисията по външна политика.
Държавно признание за неговите заслуги в областта на международното право и международните отношения е удостояването му с ордените: „Народна свобода 1941 – 1944“ ІІ степен (1954), „9
септември 1944“ ІІ степен (1959), „Кирил и Методий“ І степен (1963), „Народна република България“
І степен (1974), „Георги Димитров“ (1984) и „Стара планина“ І степен (2010).
В своя съзидателен живот чл.-кор. Александър Янков допринесе изключително много за развитието на международното право и за укрепването на международните отношения на национално и
световно ниво. Ще го запомним с неговата интелигентност, скромност, жизненост, оптимизъм, сърдечност, етичност и всеотдайност.
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ
АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ!
				

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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ПРОФЕСОР Д.Г.Н. БОЖИДАР МАВРУДЧИЕВ
(24.04.1933 – 25.08.2019)
На 25 август 2019 г., след продължително тежко боледуване почина видният български учен – петролог проф. д.г.н. Божидар Димитров Маврудчиев. Спря да тупти едно неспокойно сърце, сърцето на
една неуморна личност, сърцето на нашия колега и приятел.
От българската геология си отиде рядко надарен учен, играл важна роля в развитието на българската геология през последните 60 години, както и в подготовката на млади геолози в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Петролог със значими научни приноси, които му отредиха място на
учен с международно реноме.
Божидар Маврудчиев е роден на 24.04.1933 г. в гр. Сливен в семейство на учители. Завършва средно образование в Сливен и висше образование по геохимия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1955 г.
Той е един от най-видните ученици от школата на акад. Стр. Димитров. Има забележителни приноси в
изучаването на магматизма и метаморфизма в България, Монголия, Конго (Бразавил), както и в подготовката на кадри в областта на петрологията. Автор e на над 150 научни труда в следните направления
на геологическите науки: магматизъм, метаморфизъм, метасоматизъм, металогения и в областта на геоморфологията: оценка на ерозионния срез на полиметалните находища в Източни Родопи. Значителна
част от неговите публикации са посветени на историята на геоложките изследвания в България.
Сам и в съавторство е публикувал очерци за живота и творчеството на акад. Георги Бончев, акад.
Страшимир Димитров, акад. Иван Костов, акад. Еким Бончев, проф. Наум Николов, проф. Цоню Димитров, проф. Георги Атанасов, проф. Васил Вергилов, проф. Боян Алексиев, проф. Борис Страшимиров,
проф. Йорданка Минчева-Стефанова, проф. Веселина Бресковска и др. През 2005 г. написа монографията „Страници от календара на българската геология (1828 – 2005)“ във връзка с „80 години Българско
геологическо дружество“. Има над 750 цитирания в монографии, тематични сборници, годишници,
списания, издадени у нас и в чужбина.
В СУ „Св. Кл. Охридски“ е чел лекции по курсовете „Петрография“, „Кристалооптика“, „Федоровски метод“, „Магмени и метаморфни скали в България“ („Скалите в България“ и „Скалните комплекси и серии в България“), „Магмено-флуидни системи“, „Петрография с въведение в минералогията“.
Три години след пенсионирането си продължава да преподава в ГГФ като хоноруван преподавател курса „Скалните комплекси и серии в България“ и е хоноруван преподавател в Университета във Велико
Търново „Св. св. Кирил и Методий“. Ръководил е дипломанти, специализанти, аспиранти.
Професор Б. Маврудчиев има над 100 публикации в областта на магмената и метаморфната петрология, както и по история на българската геология. Открил е палеогенските малки плутонични тела
в Маджаровското рудно поле, а след като изучава известните 20 плутона в Източните Родопи (България, Северна Гърция), характеризира Източнородопската палеогенска монцонитоидна провинция.
Разработва идеята, лансирана от него и ст.н.с. Ив. Боянов, за наличието на две магмени огнища през
палеогена в пределите на Източните Родопи. Обосновава представата за вулкано-плутоничната триада
в Източнородопското палеогенско понижение. Лансира идеята за инверсионния характер на плутонизма в Източните Родопи и на тази основа обяснява екстензията на плутонизма от пониженията към
кристалинтните блокове. Заедно с минералози (проф. д.г.н. В. Бресковска), рудари (доц. д-р Ат. Атанасов), геоморфолози (ст.н.с. І ст. д-р Ив. Вапцаров) и металогенисти (проф. д-р Р. Димитров, ст.н.с.
д.г.н. В. Гергелчев) очертава металогенната роля на малките интрузии. Съвместно с геофизици (Цв.
Велчев, проф. д-р Ив. Петков, проф. д.г.н. Хр. Дачев, проф. д.г.н. Д. Йосифов) доказва връзките на
палеогенската магмено-флуидна система, представена от криптоплутони – малки интрузии – субвулкански дайки – вулкански апарати, с дълбочинния строеж на Източнородопския литосферен блок. В
светлината на теоретичните постановки на акад. Д. С. Коржинский е разработил въпроса за прехода на
трансмагматичните флуиди в постмагматични хидротерми и произтичащите от това петрогенетични и
металогенни ефекти в Източнородопската магмено-флуидна система. Изследва периплутоничните контактни метаморфити и метасоматити: хорнфелзи, скарни, зеолити, сулфиди. Участва при разработване
на критериите за връзката на полиметалните (Източни Родопи) и медните (Източно и Западно Средно-
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горие) орудявания с къснокредния, респ. с палеогенския магматизъм и жилната зеолитизация (минералогическите аспекти са на акад. Ив. Костов). Доказа, че скарните и полиметалните руди в Родопите
(Източни, Централни) са отделени темпорално от тензионните субвулканити. Характеризира базалтовите магматити от Мизийската плоча, Предбалкана, Балкана и Източните Родопи като деривати на
мантийни магми (палеомагнитните доказателства са на ст.н.с. д-р П. Ножаров), достигнали до земната
повърхност и на субвулканско ниво в хода на експресен транспорт. Заедно с проф. В. Вергилов и ст.н.с.
І ст. д-р Д. Кожухаров характеризира гранитоидите на Западнородопския батолит, съставен от три гранитоидни фази с различна геоложка възраст. Едни от късните му изследователски интереси са свързани
с къснокредно-палеоценския гранитоиден плутонизъм в Източните Родопи (Чучулигински гранити) и
къснокредния магматизъм (Малко Търновски плутон, Витошки плутон).
Проф. Б. Маврудчиев е участвал с пленарни доклади в два международни геоложки конгреса
(Монреал – Канада, 1972 г., и Москва – Русия, 1984). Изнасял е лекции в Тбилиси, Солун, Прищина,
Краков, Будапеща. Активен член е на Карпато-Балканската геологическа асоциация. Един от организаторите е на Българо-гръцкия симпозиум.
Почетен член е на Съюза на учените в България (СУБ), председател е на ръководството на Геолого-географска секция към СУБ, член на „Клуб на геолога“. Бил е председател на секция „Петрология“
към Българското геологическо дружество, председател на българската секция по петрология към Карпато-Балканската геологическа асоциация, председател на НФНИ – НЗ, член на Управителния съвет на
фондация „Св. св. Кирил и Методий“.
Бил е зам.-директор на Департамента по геология в Университета „Едуардо Мондлане“, Мапуту,
Мозамбик; ръководител на катедра „Петрология и литология“ в Геолого-географския факултет; главен
редактор на Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, ГГФ, кн. 1 – Геология; член на редакционната колегия на Geologia Balcanica; член на ФС на ГГФ, на СНС по геология при ВАК, на Геолого-географската
комисия при ВАК, на НС при ГИ на БАН, на НС при специалност геология в СУ „Св. Климент Охридски“; председател на Комисия по Науки за Земята в Националния съвет за научни изследвания; член
на Консултативния съвет по геология и минерални ресурси към КГМР, член на Българския национален
комитет за Антарктически изследвания, на ръководството на Българското минералогическо дружество.
Работил е в състава на българските експедиции в Монголия (1966 – 1968) и Конго (1974 – 1975).
Бил е преподавател в Университета „Едуардо Мондлане“, гр. Мапуту, Мозамбик (1976 – 1981), където
е чел лекции по основните курсове по Петрология за първите мозамбикански геолози след независимостта на страната (Petrologia І , Petrologia ІІ). Някои от студентите му са ръководители в „Националната дирекция по геология и мините“, други са преподаватели в Департамента по геология към университета.
За работата си в Българската геоложка експедиция е награден от Министерство на геологията в
Монголия. Във връзка с педагогическата му дeйност в Р. Мозамбик е награден със специална премия.
Носител е на Юбилеен медал „Сто години българска геология“, на Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Притежател е на Грамота от Фонд „Научни изследвания“ за съществен принос в дейността на НЕК по Науки за Земята и Фонд „Научни изследвания“. Удостоен е с Юбилейна грамота от Управителния съвет на Съюза на учените в България за дългогодишно и
активно членство в СУБ и др.
									Поклон пред светлата му памет!
										
										
										

Акад. Тодор Николов,
проф. д.н. Румяна Вацева,
секция „Науки за Земята“ към СУБ
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ПРОФЕСОР Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ
(1928 – 2019)
Завърши житейският път на един ерудиран учен с невероятно богата култура, който бе пример
на човек с голяма обществена активност, пристрастен към проблемите на научната общност и с безграничен стремеж към овладяване на нови знания. Творческите идеи и постижения на проф. Иван
Душанов са дълготраен ценен влог в българската наука.
Неговият живот и трудов път са изпълнени с дългогодишна преподавателска дейност и отговорна работа в държавни институции с признание за компетентната и авторитетна позиция в тях.
Научната колегия изразява признание и уважение към проф. Душанов за високия принос в развитието на счетоводната наука и счетоводното образование и благодарност за неговата изключителна
отзивчивост, безкористна помощ и голяма подкрепа за формирането и развитието на научните кадри
в областта на счетоводството и контрола.
Многобройните му трудове – монографии и научни публикации в областта на теорията и методологията на счетоводната отчетност, организацията на счетоводството, съдебно-счетоводните и
финансово-икономическите експертизи, са ценни ръководства за поколения икономисти и счетоводители. В тази област неговото име е синоним на законотворец и създател на практически полезни
улеснения в работата. Научните му постижения, ерудиция и професионализъм са високо ценени у нас
и в чужбина.
Богата и разнообразна бе дейността на проф. Иван Душанов в Съюза на учените в България, на
който е член от 1963 г. и Почетен член от 2014 г. Неоценима е дейността му като дългогодишен член
на ръководството на секция „Икономически науки“ и председател на Контролния съвет на Съюза,
отдал много сили за развитието и спазването на демократичните принципи на управление на СУБ.
За богатата и разностранна преподавателска, изследователска и обществена дейност проф. Иван
Душанов е получил редица ордени, медали, почетни знаци и звания. Той е носител на орден „Кирил
и Методий“, почетен знак на УНСС, Символ на Сметната палата на Република България, почетен
медал „Лука Пачоли“ по случай 500 години от появата на първата книга по счетоводство. Почетен
председател е на Съюза на счетоводителите в България. Последните прояви на уважение и признание
на проф. Душанов e връчването му на „Златна счетоводна звезда“ на Международната обществена
организация на Асоциацията на счетоводителите и одиторите в Русия и присъждането на почетното
звание „Доктор хонорис кауза“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов.
Очертавайки творческия път на един утвърден и високоуважаван учен като проф. Иван Душанов, могат да се кажат много хвалебствени думи, но при него – известен със своята деловитост и
скромност, те биха били неуместни. Делата му сами го представят – принцип, характерен за целия му
живот на учен и общественик.
								Дълбок поклон пред паметта му !
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Международна научна конференция
„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА:
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ГОРИТЕ
И ГОРСКИТЕ ИНДУСТРИИ“
От 11 до 13 септември 2019 г. в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ се проведе
Международна научна конференция на тема „Дигитализация и кръгова икономика: въздействие върху горите и горските индустрии“. Тя беше организирана от WoodEMA1 и Съюза на учените в България (секция
„Икономически науки“) и беше посветена на 75-ата годишнина от основаването на Съюза.
Целта на конференцията беше да допринесе за по-добро разбиране на съвременните концепции за
дигитализация и кръгова икономика и тяхното въздействие върху горското стопанство и индустриите, ползващи горски ресурси.
Проведените дискусии се основаваха на сборник издадени доклади, достъпен и онлайн2, допуснати
за публикуване след рецензиране от петчленно анонимно жури с представители на пет различни страни. От
представените 78 предложения от 36 университета и научни институти в сборника намериха място 53 доклада на 113 автори от 27 университета и научни институти от 14 държави – България, Китай, Хърватия, Чехия,
Германия, Финландия, Северна Македония, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция, САЩ.
Първата сесия, модерирана от Prof. Leon Oblak, Ph.D., беше посветена на теоретичната основа на
темата на конференцията. Първият доклад имаше за цел да допринесе за по-доброто разбиране на приноса
в публикациите на научната общност на WoodEMA за прехода към кръговата икономика и да се създадат
повече приходи с по-малко ресурси и по най-екологичен начин. Сред основните идентифицирани проблеми
на прехода се открои необходимостта от многофункционално приложение на дървесината и необходимостта
от балансиране на нейното използване; увеличеното потребление на енергия, паралелно с увеличаването на
емисиите на CO2; необходимостта от иновации за устойчиво производство и потребление и нов подход при
управление (Р. Чобанова, М. Мочурова, М. Коцева).
Второто представяне (Andreja Pirc Barčić, Manja Kitek Kuzman, Eva Haviarova, Leon Oblak) обърна
внимание на прилагането на принципите на колаборативната икономика към кръговата икономика по отношение на връзките на потребители с потребители (C2C), между бизнес и потребители (B2C) и на бизнес с
бизнес (B2B).
Акцентът на третото представяне беше определяне чрез прилагане на различни модели на промяната
на добавената стойност чрез създаване на градски гори (М. Mихайлова).
Докладът на Ján Parobek, Erika Loučanová, Martina Nosáľová, Anna Dovčíková постави проблема за
прилагане на иновативни подходи към опаковките от дървесни материали. Приведеният аргумент визира
факта, че дървесината все още се възприема като най-екологичен опаковъчен материал и затова материалите
на основата на дърво със специфични свойства имат потенциал да бъдат по-широко използвани чрез прилагане на иновативни решения. От друга страна, според резултати от проучване, проведено от авторите, клиентите възприемат споменатия по-горе въпрос като нов и непознат, съответно имат малък интерес от иновации
за интелигентни опаковки.
Втората сесия бе модерирана от Prof. Mikulaš Šupin, Ph.D. Тя беше фокусирана върху възможностите,
които предоставя развитието на кръговата икономика. Докладът на Władysław Kusiak, Leszek Wanat, Sylwia
Klus, Katarzyna Styma-Sarniak беше посветен на реализиране на идеи за кръгова икономика от секторите
на горската и дървообработващата промишленост. Roman Dudík, Petra Palátová, Marcel Riedl дискутираха
възможността за попечителство при прилагане на изискванията за устойчива верига на доставките на продуктите, използващи горски ресурси, по-конкретно относно тяхното съответствие на принципите на биоикономиката, произтичащи от изискванията на международния стандарт PEFC CoC (PEFC ST2002: 2013).
Третият дискутиран материал (Г. Спасова, M. Иванова) беше върху интеграцията на горското стопанство и
туристическата индустрия чрез използване на наличните ресурси по устойчив начин. Авторите посочиха
като пример Природен парк „Златни пясъци“ – как отпадъците за едни да се превърнат в съкровище за други.
В четвъртата презентация в тази сесия (Hana Maťová, Vladislav Kaputa, Miroslava Triznová) бяха описани
потребителите от „кръговата перспектива“ – концепцията 6R, прилагана от отговорния потребител в условията на Словашката република. За целта авторите са провели проучване сред 1061 словашки жители. Резул1
2

WoodEma: www.woodema.org
http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2019_Proceedings.pdf
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татите показват разликите в интензивността на приложението на концепцията 6R в ежедневието им, както
и желанието на респондентите да прилагат промени и да участват „във въртящото колело на отговорното
потребление“, като по този начин допринесат за устойчиво бъдеще и благополучие.
Сесията, озаглавена „Дигитализация: последиците за лесовъдството и индустриите, основани на горски ресурси“, беше модерирана от Assоc. Prof. Roman Dudik, Ph.D. Първата презентация беше от Hubert
Paluš и Martina Krahulcová. Акцентрира се върху екосистемните услуги и тяхната класификация (MEA,
CICES, TEEB). В Словакия те се разглеждат като необходими въздействия за повишаване ефекта от функционирането на горите. Производствената функция се подпомага от законодателството в областта на горското стопанство, а също и от сертифицирането на горите (в случая PEFC), където системата за управление
на качеството е от голямо значение. Следващата презентация беше за въздействието на кръговата икономика върху използването на дървесината в съвременната словенска сакрална архитектура (Leon Oblak, Jože
Kropivšek, Matej Jošt, Anton Zupančič, Manja Kitek Kuzman). Богатият снимков материал показваше използването на дърво като строителен материал от времето преди Христа до днес, включващо подробно описание
на съвременната дървена сакрална архитектура. Третата презентация беше посветена на предпочитанията
за къщи с дървена конструкция (Vladislav Kaputa, Miriam Olšiaková, Hana Maťová, Eva Drličková). Едно от
посланията на презентацията беше, че тази употреба на дървото като материал за изграждане не е достатъчна. Проведено е проучване през 2008 г. (180 респонденти) и отново през 2018 г. (154 анкетирани), за да се
търсят възможни промени в предпочитанията на потребителите. Предизвикателството е да се гарантира на
потребителите трайност и продължителност на живота на дървесината. Последната презентация в секцията
беше на Щерьо Ножаров, който засегна въпроса за различните дефиниции на кръговата икономика с акцент
върху мебелната индустрия и отговорността на производителя.
Четвъртата сесия, модерирана от Assis. Prof. Jan Parobek, Ph.D., допринесе за по-добро разбиране на
ролята на иновациите и управлението за реализация на съвременните концепции за дигитализация и кръгова
икономика. Първият доклад бе фокусиран върху дигитализацията в горската промишленост в България (Р.
Попова, Д. Георгиева). Проведената дискусия върху оценката на равнището на дигитализация и иновации
доведе до вързприемане на общо за участниците становище, че ползването на официалните показатели и
данни на НСИ и ЕВРОСТАТ има значителни предимства, особено при характеристика на нови процеси и
явления в икономиката. След това бяха идентифицирани проблемите, които възпрепятстват пълната дигитализация на транспортните услуги в горския сектор по река Дунав (П. Коралова-Ножарова).
Петата сесия, модерирана от Prof. Denis Jelačić, Ph.D., дискутира глобализацията, търговията и други фактори, които оказват влияние върху дигитализацията и кръговата икономика. Първото представяне
(Renata Nováková, Alena Pauliková, Natália Canet) се фокусира върху факторите на комфорт и здравословните
проблеми в дървопреработващата промишленост, как да се индексират и оценят. Беше представен теоретичен модел, занимаващ се с темата в аспектите на кръговата икономика, което е първи етап от научен проект в
изпълнение. Следващият доклад (В. Терзиева, K. Tодорова, Ю. Павлов, Р. Андреев, П. Кадемова-Кацарова)
представи процеса на вземане на решения в системата на управление, базирана на стойности на материали
и готови изделия в мебелните компании. Тенденциите на заетост в компаниите от дърводобивната промишленост бяха съпоставени с тенденциите на броя на студентите в образователната система по дървопреработването и какво може да се очаква в бъдеще (Maja Moro). Последният доклад (Michal Dzian, Hubert Paluš, Ján
Parobek) представи тенденциите в търговията с продукти от дървен материал и посочи причините за тези
тенденции, особено в контекста на навлизането на нови големи играчи на пазара.
В заключение може да се обобщи, че прилагането на концепцията за кръговата икономика в управлението на горското стопанство и горските индустрии оказва положително въздействие върху опазването
на горите и устойчивото развитие. Дигитализацията има потенциал да увеличи това въздействие, като същевременно поражда нови проблеми, свързани със съпътстващата глобална технологична промяна. Чрез
презентациите и дискусиите, базирани на тях, както и осъщественото посещение и дискусия в средно предприятие, произвеждащо мебели – „Руди-Ан“ ЕООД във Варна, се осъществи обмен на ценни знания и идеи,
полезни за прилагане в образованието, научните изследвания, както и за въвеждане на добри управленски
мерки и практики в горското стопанство и индустрия.
Материалите от конференцията WoodEMA 2019, публикувани в цитирания сборник, са индексирани в
базите данни на SCOPUS и предстои индексиране в Web of Science.
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КНИГОПИС
ТРИ КНИГИ ЗА БАН
Илия Тодев, Евгений Кандиларов, Николай Поппетров, Йорданка Гешева,
Илияна Марчева, Димитър Христов
Кратка история на Българската академия на науките.
С., Изд. на БАН „Проф.
Марин Дринов“, 2019, 130
с., с ил.

Книгата е цялостно изложение върху историята
на БАН, която предлага стройна периодизация, откроява проблемите, постиженията, тенденциите. Тя отразява и най-новите изследователски гледни точки към
развитието на най-старата българска научна институция.
Кратката история на Академията последователно представя основните периоди на нейното развитие.
По отношение на предисторията и ранната история
(Браилския период) е показана същността на инициативата и първите трудни стъпки. При дейността на
Книжовното дружество в София са откроени временната му криза, издателската дейност и строителството
на собствена сграда. Изключително важният период
на консолидиране дейността на Академията от 1911
до 1947 г. с представен като време на утвърждаване
ролята на БАН като най-висша научна институция
в страната, с интензивна изследователска и публикационна дейност. Откроено е и силното въздействие
върху развитието на Академията на нейните председатели Иван Е. Гешов, Любомир Милетич и Богдан
Филов.
Голямо внимание е отделено на периода от 1947
до 1989 г., времето, когато БАН се намира под строгия
идеологически контрол на Комунистическата партия
и е тясно свързана с държавната политика в науката
и образованието. Същевременно това са годините,
когато Академията се превръща в основната научна
институция, получава щедро държавно финансиране, изгражда се система от институти, осъществят се
мащабни изследователски проекти. БАН отбелязва
успехи не само в национален мащаб, но и в международното научно поле с редица постижения във фундаменталната и приложната сфера (лазери, космическа
техника и др.).
Отделна глава е посветена на съвременността,
времето след 1989 г. с неговите големи предизвикателства пред научната сфера, които налагат дълбоки
трансформации в работата на БАН, период, през който въпреки многобройни спънки Академията продължава своето успешно развитие.
В изложението са откроени няколко важни линии в развитието на БАН: постоянният стремеж да
бъде най-висшият център за научна работа, обвързването на изследователската и публикационната дейност с високи критерии, системата от стимулиране
чрез награди, дълогогодишният финансов проблем,
силно затрудняващ нейната дейност.
Представени са двата основни процеса, които

протичат в нейната история – да бъде духовен и изследователски център в областта на българския език,
българската история и културно-историческото наследство, и от друга – превръщането на БАН в мощен
иновативен център за фундаментални изследвания и
нови технологии, с огромни приноси в областта на
физиката, химията, биологията, технологиите. Откроена е и ролята на БАН като участник в международния научен обмен, приносите чрез него на България в световната наука.
Илияна Марчева, Росица
Стоянова, Цветана Величкова
В темелите на българската наука. Дарителство и
благодетели на Българската
академия на науките.
С., Изд. на БАН „Проф.
Марин Дринов“, 2019,
128 с., с ил.

Книгата, посветена на дарителството, е едно
богато на фактология, обилно илюстрирано обемно
изложение на различните дарителски инициативи и
благодетелски жестове, свързани с Академията. Те са
представени в хронологичен порядък. Откроени са
спецификите на дарителската дейност през различните етапи от развитието на БАН. Особено внимание
съвсем логично е насочено върху времето до края на
40-те години, когато дарителските фондове са ликвидирани.
Показано е както участието на самите членове
на Академията в нейното подпомагане, така и десетките дарения на лица, които не само стоят извън институцията, но и дори нямат никакви професионални
допирни точки. Акцентирано е върху фондове, дарения и благодетелства с фундаментално значение, като
фонд „Напредък“, даренията на Иван Е. Гешов, фонд
„Кирил Берлинов“ и др. Изложението разглежда и
възраждането на дарителските традиции и багодетелски акции от края на ХХ в. насетне с тяхната специфика.
Показано е значението на отдените благодетелски жестове и дарителски инициативи за пълноценния живот на Академията и за превръщането ѝ в основната научна институция на страната. Средствата
се използват за издателска дейност, за награждаване
на учени, за поощряване и подпомагане на изследователски инициативи, набавяне на книги, разширяване
на отделни дейности.
Въз основа на представянето на различните прояви е направен изводът, че обществото припознава Академията като изключително национално
достояние, а дарителските и благодетелски жестове
са израз на обществената оценка за БАН.
Като цяло изданието систематизира и обобщава
масив от архивни сведения. То има характер на специализиран обзор върху феномен, който представлява съществена страна от историята, а и от актуалното
развитие на Академията.
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КНИГОПИС
Веселина Пеневска,
Димитрина Попова,
Стела Ташева
Сградата на БАН –
символ на знание
и духовност.
С., Изд. на БАН „Проф.
Марин Дринов“, 2019, 98 с.,
с ил.

Книгата представлява цялостен очерк за историята на сградата на БАН. В изложението са съчетани исторически, архитектурен и биографичен анализ.
Централната сграда на Академията е емблематичен обект в центъра на столицата с голямо културно-историческо значение. Изграждането на постройката преминава през няколко строителни етапа.
Първият е от 90-те години на ХІХ в.; той е последван
от разширение, осъществено през първото десетилетие на ХХ в. Кулминацията в строителната епопея
е през втората половина на 20-те години, когато за
нуждите на Академията се построява централното
крило с голям представителен салон, помещения за

канцеларии и кабинети за работа, с хранилище за
библиотеката. Независимо от няколкото строителни
периода, сградата въздейства като едно хармонично
цяло и е пример за вниманието и умението на отделните архитекти.
Изложението представя строителството на
сградата в контекста на формиране на столичния център и на самото развитие на Академията. Показани са
отделните строителни етапи и техните специфики.
Откроено е и участието на архитектите Константин Йованович, Якоб Хайнрих Майер, Теодор
Хюнервадел, Петко Момчилов, тандема Йордан Йорданов и Сава Овчаров, Любен Константантинов. Внимание е обърнато и на интериорните решения.
Показано е и мястото на обекта в общата урбанистична картина на столичния център.
В книгата се въвежда непознат, неизползван
фактографски материал и изображения. Илюстрирана е с чертежи, рисунки, факсимилета, портрети,
екстериорни и интериорни фотографии. Тя е много
добре оформена и може да се разглежда като образец
за изследвания на подобни забележителни обекти с
културно-историческа стойност.
					
					
					

Николай Поппетров
секция „История“
към СУБ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН СВИЩОВ

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ – 30 ГОДИНИ
СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПРОМЕНИТЕ“
ПОСВЕТЕНА НА 75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
22 НОЕМВРИ 2019 Г.
Тематични направления: Икономика, финанси, застраховане, социално дело; Счетоводство, контрол, анализ, статистика; Мениджмънт, маркетинг, международни отношения, планиране, информационни технологии; Икономика на отраслите.
За допълнителна информация:
е-mail: sub-svishtov@uni-svishtov.bg, k.slaveva@uni-svishtov.bg
или https://www.uni-svishtov.bg/bg/conferences
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Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: +0359 (52) 361 161
Tel.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com
www.ihsvarna.com
За контакти в София:
		 Тел.: +0359 (02) 444 36 44
		 Email: office@usb-bg.org

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

