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НОБЕЛОВА НАГРАДА ПО ХИМИЯ ЗА 2019 Г.
Проф. д-р Радостина Стоянова,
Институт по обща и неорганична химия – БАН
2019 година е специална за химията – това
е годината, в която бе чествана 150-годишнината
от създаването на Периодичната таблица на химичните елементи, но и годината, в която най-лекият метал – литий, получи своето признание,
израз на което е Нобеловата награда по химия
за литиево-йонни батерии. Днес тези батерии са
незаменима част от нашето ежедневие. Привлекателността на литиево-йонните батерии се крие не
само в уникалните свойства на лития, но и в историята на тяхното създаване.
Всичко започва в началото на 70-те години
на миналия век, когато се разгаря първата в света петролна криза. Изправена пред това предизвикателството, научната общност насочва своите
усилия към търсене на алтернативна и ефективна
технология за съхранение на енергия. Победителят в това оспорвано научно състезание са презаредимите батерии на основата на литий. Литият,

гура 1). Характерно за тях е, че вещества с определена структура могат да вмъкват в себе си йони с
различни йонни радиуси и заряди, без при това да
настъпват съществени структурни промени. Следващото изискване е интеркалационните реакции
да са обратими, т.е. при обратния процес йоните
„гости“ да се отделят от структурата „домакин“,
при което се възвръща изходното състояние. Протичането на обратими интеркалационни реакции
по окислително-редукционен механизъм е рядко срещано явление, което представлява научно
предизвикателство по отношение на структурата
и редокси свойства на съединението „домакин“.
Този тип реакции дава началото на литиево-йонните батерии.
Идеята за използване на интеркалационни
съединения като катодни материали принадлежи
на M. Stanely Whittingham, за което той получи
Нобелова награда по химия през 2019 г. Това съ-

Фигура 1. Схематично представяне на обратими интеркалационни реакции, протичащи
по окислително-редукционен механизъм

като най-лек и електроположителен, позволява
при използването му в батерии да се постигне
висока специфична енергия. Затова, интуитивно,
като анод в батериите трябва да се използва литий.
Въпросът е какъв материал да се използва като катод, който да осигури обратимо взаимодействие с
литий при обикновени условия (т.е. стайна температура)?
От многообразните химични реакции, такива могат да бъдат реакциите на интеркалация (Фи-

единение е титанов дисулфид, което има слоеста
структура, позволяваща да се осъществи бърза дифузия на литиевите йони (Фигура 2). Комбинирането на литиев метал като анод с титанов дисулфид
като катод е първата презаредима литиево-йонна
батерия, създадена през 1976 г. Независимо от
оригиналността на тази разработка, първата литиево-йонна батерия не намира практическо приложение, защото има ниско работно напрежение
(около 2 V), сравнимо с това на наличните тогава
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батерии. За да се повиши работното напрежение
на литиево-йонната батерия, е необходимо да се
намери нов катоден материал, като се запази механизмът на действие на батерията.

напрежение на батерията се удвоява (около 4 V).
Тази електрохимична система позволява в най-голяма степен да се разкрият положителните страни
на литиево-йонните батерии, а именно постигане-

Фигура 2. Първата литиево-йонна батерия, съставена от титанов сулфид като катод и литиев метал като
анод. (Изображение на батерията – Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)

Повратна точка в развитието на литиево-йонните батерии е замяната на титановия дисулфид с литиев кобалтит (Фигура 3). Той също
има слоеста структура, но благодарение на наличието на кобалтови йони вместо титанови, взаимодействието на оксида с литиевите йони протича
при по-високи потенциали и в резултат, работното

то на голяма плътност на специфичната енергия
(1980 г.).
Но и тази батерия, както и предишната, не
намира практическо приложение. Това се дължи
на литиевия метал, използван като анод. В процеса
на многократно зареждане и разреждане на батерията върху литиевия метал прорастват дендрити

Фигура 3. Повратна точка в развитието на литиево-йонните батерии. (Изображение на батерията – Johan
Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)
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вследствие на взаимодействието му с електролита. Това води до силно ограничаване на живота на
батерията (не повече от 100 цикъла на зареждане),
което е неподходящо за каквото и да е практическо
приложение.
Затова следващата стъпка е да се замени
литиевият метал като анод с интеркалационно съединение, което реагира с литиевите йони
при потенциали, близки до тези на лития. Таково вещество е графитът, който също има слоеста
структура. Идеята за съчетаване на две интеркалационни съединения като катод и анод възниква през 1980 г. и принадлежи на забележителния
учен John Goodenough. Той е физик по образование, пръв ръководител на Лабораторията по неорганична химия към Кеймбриджкия университет и
най-възрастният учен (на 97 години), удостоен с
престижната Нобелова награда през 2019 г. В продължение на повече от 60 години John Goodenough
доминира областта на химия на твърдото тяло, и
по-специално магнетизъм на сложни оксидни системи.
Конструирането на батерия, без да се използва литиев метал като анод, спомага да се преодолеят трудностите при съхранение и работа с
новия тип електрохимични системи. Следващата

стъпка е тези научни изследвания да бъдат комерсиализирани. Заслугата тук е на японския учен
Akira Yoshino (Фиг. 4). Той придава облика на първата комерсиална литиево-йонна батерия, която е
въведена на пазара от фирмата SONY през 1991
г. И днес тази батерия, с малки модификации, се
използва основно при захранване на преносими
компютри и мобилни телефони.
Създаването на литиево-йонните батерии е
ярък пример как познанията в две химически области като химия на твърдото тяло и електрохимия
могат да доведат до революционно нова технология за съхранение на енергия. Наред с многото
предимства на литиево-йонните батерии, те имат
и някои недостатъци. Например, те са неподходящи за съхранение на енергия от възобновяеми
източници, чийто дял ще става все по-значим в
бъдеще. За такива приложения са необходими
евтини, безопасни и безвредни за околната среда
батерии. Това е ново предизвикателство, пред което научната общност се изправя. Може би след 30
години, вероятно през 2050 г. Нобеловата награда
по химия ще бъде присъдена на тези учени, които
успеят да предложат, наложат и комерсиализират
следващо поколение презаредими батерии.

Фигура 4. Схема на първата комерсиална литиево-йонна батерия
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АЛИАНС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ (RDA).
ДАННИ, ДАННИ – ГОЛЕМИ ДАННИ! И КАКВО?
Проф. д.фз.н. Ана Пройкова,
съкоординатор на българския възел на Алианса за
изследователски данни,
председател на Европейската стратегическа група за данни,
изчисления и цифрови инфраструктури
Алиансът за изследователски данни
(Research Data Alliance, RDA) беше създаден през
2013 г. като общност на съмишленици, които бяха
убедени, че откритото споделяне на резултатите
от научните изследвания във формата на правилно запазени данни дава широка перспектива за
развитие на всички дялове на науката. Основание
за тази убеденост беше, че достъпът до данните
е възможност за всички учени, администратори,
ученици и техните родители да направят неочаквани открития, неоткрити с рутинните анализи.
Динамиката в постигането на знанията е сложен
процес, чиито закони все още не познаваме добре,
а любопитството често ни води до интересно познание (curiosity driven science). Интерпретацията на данните в реално време от физическия свят
най-вероятно ще доведе и до въвеждането на различни нови бизнес услуги, които могат да дадат
значителни икономически и социални ползи.
Идеята за отворен достъп е прекрасна и в
хармония с новата парадигма – Отворена наука
(Open science), но реализирането ѝ е изключително скъпо. За радост, няколко големи финансиращи
организации (Европейската комисия, Националната научна фондация на правителството на Съединените щати, Националният институт за стандарти и технологии, САЩ и Министерството на
иновациите на правителството на Австралия) споделиха разходите за изграждането на социалната и
техническата инфраструктура, които да осигурят
откритото споделяне и повторното използване на
данни.
Установени бяха ясни изисквания към данните, за да се впишат в Отворената наука. Данните трябва да са намираеми (Findable), достъпни (Accessible), оперативно съвместими
(Interoperable), повторно използваеми (Re-usable).
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Съкратено от английски: FAIR data, което звучи
добре и за ухото, защото fair в превод означава
честен и добър.
Алиансът RDA има приобщаващ подход, обхващащ всички етапи на жизнения цикъл на данните, ангажирайки производителите на данни,
потребителите и администраторите (stewards),
които осигуряват съхранение, обработка и обмен
на данните. Алиансът успя да създаде неутралната
социална платформа, където международните експерти в областта на научните изследвания се срещат, за да обменят мнения и да постигнат съгласие
по различни теми, включително социалните препятствия при споделянето на данни, предизвикателствата в образованието и обучението, плановете за управление на данните и сертифициране на
хранилищата им, дисциплинарна и интердисциплинарна оперативна съвместимост, както и технологични аспекти.
Алиансът е представен и управляван от
Фондацията RDA, регистрирана във Великобритания като независимо юридическо лице, работеща в обществена полза. След Brexit, през април
2020 г. в Белгия беше създадена Фондация RDA
ASBL (RDAF BE) (Предприятие №0745917132)
със седалище Boulevard Louis Schmidt 24, 1040
Etterbeek. RDAF ASBL е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подкрепя общността на
RDA в Европа. Генералният секретар на RDA, Хилари Ханахо, е главен изпълнителен директор, а
членовете на Европейския съвет Сандра Колинс,
Ингрид Дило и Редакт Херцог са попечители заедно с Хилари Ханахо.
Визията на RDA: Изследователите и иноваторите открито споделят данни в различни технологии, дисциплини и страни, за да посрещнат
големите предизвикателства на обществото.
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Мисията на RDA: RDA изгражда социалните и техническите мостове, които позволяват
открито споделяне и повторно използване на данни.
Ръководни принципи на RDA
Отвореност – членството е отворено за
всички заинтересовани лица, които споделят ръководните принципи на RDA. Срещите и процесите на общността на RDA са открити, а резултатите
от работните групи по RDA са публично разпространени.
Консенсус (съгласие) – RDA се развива чрез
постигане на консенсус сред членовете си. Процесите и процедурите на RDA включват подходящи
механизми за разрешаване на конфликти.
Баланс – RDA се стреми да насърчи балансираното представителство на членовете си и заинтересованите общности.
Хармонизация – RDA работи за постигане на хармонизация между стандартите за данни,
политиките, технологиите, инфраструктурата и
общностите.
Общностно управление – RDA е обществен орган, ръководен от общността, състояща се
от доброволчески организации, подкрепени от секретариата на RDA.
Нестопанска цел – RDA не популяризира,
не одобрява или продава търговски продукти, технологии или услуги.
RDA Европа накратко
Европейският Plug-in1 към глобалния алианс
за изследователски данни RDA получи финансиране от програмата за изследвания и иновации
на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно
споразумението за безвъзмездна помощ №777388.
С почти 11 000 членове от 145 страни (август
2020 г.) RDA предоставя неутрално пространство,
където членовете ѝ могат да се съберат чрез фокусирани глобални работни групи и групи за интереси, за да разработят и приемат инфраструктура,
която насърчава обмена на данни и ръководените
от данни изследвания и ускорява растеж на сплотена общност от данни, която интегрира участници в различни области на научните изследвания
и географски граници. RDA Europe, европейският плъгин към Research Data Alliance, три пъти
разшири мрежата си от национални възли и през
2019 г. съдържа вече 22 държави – Австрия, Бъл-

гария, Великобритания, Германия, Гърция, Дания,
Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, Румъния, Словения, Унгария,
Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция. Целта на националните възли е възприемането на резултатите от RDA в съответния
регион. За да подкрепи Европейската общност на
експерти и практикуващи с данни от научни изследвания, RDA Europe предлага безвъзмездни
средства за националните възли, изследователите
в началото на кариерата им, експерти, посланици,
разясняващи принципите на RDA.
Националните възли в България, Естония и
Румъния се включиха при третото разширение на
RDA Europe. Домакин на българския възел е Софийският университет „Св. Климент Охридски“,
Факултет по математика и информатика, който
има опит в изграждане и поддържане на хранилища на данни и координира национални и европейски проекти в областта на големите данни
(Big data). Най-големи са проектът УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в
е-обществото, 2018 – 2023), финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и проектът ГЕЙТ (2018 – 2023)2,
финансиран от програмата „Туининг“ на „Хоризонт 2020“.
Основните цели на Българския възел на
RDA са: включване в разработването на националната програма за цифрови технологии в страната (2020 – 2030), подпомагане на съвместните
дейности на съществуващите национално значими проекти в областта на данните и принос към
стратегията на ЕС за отворена наука.
Изискване към всеки възел е да привлича национални членове чрез ангажиране в дискусионни
форуми (кръгли маси) и разпространение на обсъдените теми, да се свърже с финансиращи организации и министерства, за да лобира за управление
и споделяне на данни и да насърчава приемането
на резултатите, предоставяйки поне една история
или статия за списанието CODATA. Разширяването на мрежата с възли от Източна Европа е постижение за Европейския съюз, тъй като се създава
устойчива среда за включване на следващото поколение изследователи. Българският възел (https://
rda.bg/) включва партньори от университетите,
изследователските организации, НАЦИД, Дирек-

Plug-in: Приставка (плъгин) представлява софтуерен компонент, който се инсталира в допълнение към съществуващo софтуерно приложение, за да предостави на потребителя допълнителна функционалност, която
не е част от базовото приложение (бел.авт.).
2
Повече информация за проект УНИТе можете да намерите в статията на Елисавета Гурова „Формиране на
нова генерация учени в проекта УНИТе“, публикувана в сп. „Наука“, бр. 6, 2018, с. 38 – 44.
1
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ция „Наука“ към Министерство на образованието
и науката.
Резултатите от работата на Алианса RDA са
решенията за техническа и социална инфраструктура, разработени от работните групи или групи
по интереси на RDA, които позволяват обмен на
данни, обмен и оперативна съвместимост.
Тези резултати имат важно въздействие в
две области: решаване на проблеми и включване и/ или приемане в инфраструктурни среди от
лица, проекти и организации. Като организация,
целта на RDA е да разшири осведомеността и
приемането на тези резултати, а оттам и тяхното
въздействие във всички региони на света. Резултатите от RDA са продукти на съответната работна
група или група по интереси и трябва да бъдат демонстративно разработени и одобрени от групата.
Всеки продукт трябва да има съответната работна
група или група по интереси, посочена като автор,
когато е подходящо. Резултатите от RDA се класифицират като препоръки от Алианса за изследователски данни (официални, одобрени резултати
от RDA групи), подкрепящи резултати (полезни
решения от работните групи и групите по интереси на Алианса) или други резултати. (Повече
информация можете да намерите на https://www.
rd-alliance.org/recommendations-outputs).
Пример от естествените науки е работната
група за идентификация на инструментите, която
се стреми да намери решение за форматиране на
данните на базата на глобално уникално идентифициране на измервателните уреди, използвани в
естествените науки.
Измервателните прибори, като сензори, използвани в науката за околната среда, ДНК секвенсори, използвани в науките за живота, или лабораторни инструменти, използвани за медицински
области, са широко разпространени в повечето
области на приложните науки. Способността за
свързване на активен инструмент (инстанция) с
типа инструмент и с по-широкия контекст, в който
инструментът работи (включително генерирани
данни, други инструменти и платформи, хора и
производители, и т.н.) е от изключително значение, особено за автоматизирана обработка на такава контекстуална информация и за интерпретация
на генерираните данни.
Идентифицирането и описанието на модели
и частни случаи на инструменти набира скорост.
Няколко дисциплини използват установени контролирани речници (стандартизирани термини)
за идентифициране на устройства. Напредъкът в
уеб технологиите на Semantic Sensor (кодиране
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на сензорни описания, които са машинно четими
и оперативно съвместими) доведе до нови схеми
за метаданни на инструмента. Някои постоянни
идентификатори (PID), като универсално уникални идентификатори (UUID) или цифрови обектни
идентификатори (DOI), вече се използват.
Важна активност на RDA е убеждаването на
големи потребители на данни (издателски къщи,
информационни агенции, университети) да възприемат предложените стандарти за събиране,
съхранение и обновяване на данните, за да бъде
обменът им възможен и полезен. Пример е издателството УИЛИ (Wiley), което възприе препоръките на Работната група за регистрация на FAIR
данни: свързване на стандарти и стандарти за
метаданни, хранилища и политики. В свое интервю Крис Граф – директор, Дирекция „Изследователска почтеност и издателска етика“ в Wiley, казва: „Wiley е издател на изследователски книги и
ние обичаме това, което правим. Защото обичаме
любопитството на изследователите, което разпалва въпроси. Тези въпроси водят до открития, водещи до решения на предизвикателства, пред които
всички сме изправени. Ние от Wiley свързваме
тази работа, която изследователите правят, с изобретатели и новатори. Ние помагаме да превърнем
новите знания, които изследователите създават,
в прогрес, за да променят света. RDA помага на
Wiley да направи откритото публикуване на научните изследвания по-лесно за изследователите,
като резултатите на Работната група на RDA за
обмен на връзки с ученици, Работната група за
регистрация на FAIR данни и Групата по интереси за стандартизация и прилагане на политиката за данни“.
Всеки заинтересован може да получи повече
информация за групата FAIR данни от уеб-страницата ѝ: https://rd-alliance.org/group/fairsharingregistry-connecting-data-policies-standardsdatabases.html
Българският възел на RDA Europe организира семинари, конференции и целеви срещи със
своите членове.
Конференцията на 24 юли 2020 г. беше посветена на управлението на данни и беше проведена електронно с участието на колеги от Албания,
Германия, Испания и Франция. Българските участници от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) – БАН, Института
по математика и информатика (ИМИ) – БАН и
софтуерната компания Ontotext със специалисти
от Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката (МОН), Националния център
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НАУЧНА ПОЛИТИКА
за информация и документация (НАЦИД) и Софийския университет изнесоха поканени доклади,
които бяха обсъдени, и бяха направени много интересни предложения за бъдещи дейности.
Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, представи националната политика в областта на Отворената наука.
Тя изтъкна, че първоначалните политики са били
насочени към изискването за открито разпространение на резултатите от научните изследвания, постигнати от публично финансирани изследвания.
Сега вече обхватът на тези политики e разширен
и предвижда насърчаване на практиките на Отворената наука във всички сегменти на научните изследвания – достъп до оригинални данни, както и
достъп до изследователски инфраструктури.
Проф. Красен Стефанов, координатор на Националната научна програма по информационни
и комуникационни технологии в науката, образованието и сигурността (https://npict.bg/), обясни
връзката между дейностите на българския възел
на RDA Europe и целите на програмата. Възможностите на българските изследователи да участват в работни групи по RDA бяха представени от
проф. Мария Нишева, координатор на RDA BG
Node и заместник-декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет. Доц. Димитър Василев, ФМИ, член на
работната група на RDA за препоръки за оперативна съвместимост на данните за пшеницата,
говори за модел на интеграция на данни за хлебната пшеница. Взаимодействията между RDA
Europe и Европейския облак за отворена наука
(EOSC) бяха представени от проф. Ана Пройкова,
съкоординатор на българския възел на RDA, член
на групата за взаимодействие между Европейския
стратегически форум (ESFRI) и EOSC, председател на стратегическата работна група на ESFRI за
данни, изчислителни и цифрови инфраструктури.
Проф. Тодор Гюров, ИИКТ – БАН, представи проекта „Национални инициативи за отворена
наука“ (NI4OS, https://ni4os.eu/), финансиран от

„Хоризонт 2020“, и възможните съвместни дейности с българския възел на RDA Europe.
Г-жа Християния Анчева представи българския портал за отворена наука (bpos.bg) – новосъздадена платформа, финансирана от МОН. Проф.
Петър Станчев, ИМИ – БАН, говори за възможните бъдещи дейности на българския възел на RDA
Europe и OpenAire-България (https://www.openaire.
eu/os-bulgaria).
Д-р Олег Константинов предостави връзката към филма „RDA BG Node в действие“: https://
www.youtube.com/watch?v=4HWsfZtQt7k&feature
=youtu.be, който той композира от интервюта, взети от членове на българския възел на RDA: проф.
Ана Пройкова, проф. Мария Нишева, проф. Кирил Симов и д-р Димитър Илиев, координатори на
ClaDa-BG (https://clada-bg.eu/en/), проф. Красен
Стефанов, г-жа Ваня Грашкина, директор на НАЦИД, доц. Елиза Стефанова, заместник-ректор на
Софийския университет, г-жа Карина Ангелиева,
заместник-министър със сектор „Наука“ в МОН.
Българският възел на RDA Europe чрез
своите членове участва в консултациите при изготвяне на Националната стратегия за цифровизация. Достъп до пълния текст на стратегията е
осигурен чрез https://rda.bg/en/news, https://rda.bg/
en/node/31: Решение № 493, от 21 юли 2020 г., за
приемане на национален стратегически документ
„Цифрова трансформация на България за периода
2020 – 2030 г.“.
Голямото предизвикателство пред всички
партньори в българския възел на RDA Europe е
консолидирането на работата им така, че нейните резултати да са полезни за всички участници
в сложния процес на възприемане на Отворената
наука като нов стандарт за образование и научни
изследвания.
Благодарности
Тази публикация е разработена като част от
Research Data Alliance (RDA) Europe 4. Изказваме
благодарност за подкрепата, предоставена от общността и структурите на RDA.

RESEARCH DATA ALLIANCE. DATA, DATA – BIG DATA! AND WHAT?
Ana Proykova
Abstract: The idea of open access to research data is wonderful and in harmony with the new paradigm – Open Science. Access
to the data is possible for all researchers, system-administrators, pupils and their parents to make unexpected discoveries
undiscovered by routine analysis. The dynamics of knowledge acquisition is a complex process whose laws we do not know
well yet, and curiosity often does not lead to interesting knowledge (curiosity-driven science ). The real-time interpretation
of data from the physical world is likely to lead to the introduction of various new business services that can add significant
economic and social benefits.
The important activity of RDA BG Node is to persuade large data users to accept proposed standards for data collection, storage
and recovery in order to make their exchange possible and useful.
This work was developed as part of the Research Data Alliance (RDA) EU4 and we acknowledge the support provided by the
RDA community and structures.
Key words: Open Science; Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (FAIR) Data
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КОНВЕРГИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ЕС

Доц. д-р Божидар Иванов,
Институт по аграрна икономика – ССА

Въведение
Целта на настоящата статия е да изследва
степента на конвергенция на българското земеделие в контекста на развитие на европейското земеделие и да потърси връзките на това сближаване
със състоянието на добавената стойност, производителността, ефективността и конкурентоспособността, които се наблюдават в отрасъла през
годините на членство в ЕС. С времето значението
и мястото на селското стопанство непрекъснато
намалява. Икономическата неконкурентоспособност на земеделието, противопоставено на неговата безалтернативност като производител на храна
и продоволствени суровини, обясняват специалното отношение както на Общата селскостопанска
политика на ЕС, така и на вниманието да се гарантира продоволствена сигурност и достатъчно
производство за посрещане нуждите на увеличаващото се с бързи темпове световно население.
Конвергирането или сближаването между българското и европейското земеделие е важно не само
за нашата страна с оглед материализиране ползите
от членството на Общия европейски пазар, но и за
ЕС, който се нуждае от силни и конкурентни държави членки, способни да поддържат добри позиции на световните пазари и да защитават доброто
име и модел на европейското земеделие, изразяващ се с Общата селскостопанска политика.
Земеделието, като част от икономиката на
страната, допринася и се възползва от общото икономическо развитие. До началото на новото хилядолетие то формира над 10% от БДС и от БВП на
страната. С времето значението и мястото на селското стопанство непрекъснато намалява и през
2018 г. то съставлява около 3,6% от БВП. Само
земеделието, без горско и рибно стопанство, през
целия преход формира около 2,5%, като се наблюдава известен спад в първите години на членство
в ЕС и леко увеличение в последните години. В
третичната отраслова структура на икономиката
се забелязва регрес както по отношение на селското стопанство, така и на индустриалното производство и строителството. Сферата на услугите,
които в началото на периода са заемали около 65%
дял, в неговия край формират около 73% и вече
отчетливо доминират и се превръщат в основен
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фактор на ръста на българската икономика. По-голяма част от тази негативна констатация идва не
от факта, че останалите икономически отрасли изпреварват земеделието, а че земеделието показва
слаб прогрес през години на членство в ЕС, където се предполагаше, че значителното финансово
подпомагане ще спомогне за инертното развитие,
забелязано много по-рано.
От гледна точка на потенциал за развитие
българското земеделие има значителни резерви,
които са заложени в природните и поземлените ресурси, в ниските нива на производителност,
отнесени към достигнатите равнища в развитите
страни, в достъпа до технологии и пазари, с разполагаемото значително подпомагане. През 2019 г.
то достига 2,8 млрд. лв., което прави над 15 хил.
лв. на стопанство и около 55 лв./дка използвана земеделска площ. Това, от което има нужда българското земеделие, е постигане на по-голям резултат, изразяващ се в добавена стойност и по-голяма
полза за обществото и потребителите Именно в
това трябва да бъдат насочени усилията в управлението на подпомагането, което да допринесе за
повишаване устойчивостта на отрасъла.
Един от големите проблеми в българското
земеделие продължава да е свързан с производителността и общото производство от отрасъла
[1]. С изключение на зърнените и маслодайните
култури, в останалите сектори продуктивността на единица земя или животно продължава да
бъде ниска в сравнение с останалите европейски
страни и да не нараства с темповете, които да
позволят достигане до европейските средни равнища. Ниската продуктивност води след себе си
до ниска ефективност и по-висока себестойност
на производството, което намалява конкурентоспособността. Според Башев [2] се откриват „негативни резултати по отношение на производствената ефективност на всяко второ стопанство със
землища в защитени зони и територии, една четвърт от едноличните търговци и част от фермите
с полски култури, с малък размер и в равнинни
райони на страната“. Ниската производителност
и ефективност на производството се дължи, от
една страна, на структурните проблеми, като стопанствата, притежаващи СПО между 8 – 50 хил.
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евро, които са считани за важното производствено
ядро, не разполагат с достатъчна капитализация,
за да инвестират и модернизират производството
си. Установено е, че при всички групи стопанства,
въпреки известни колебания през годините, нетният доход без субсидии през 2016 г. е по-нисък
спрямо 2007 г., като при стопанствата до 25 000
евро нетният доход е положителна величина, при
стопанствата в следващия клас (25 000 – 50 000
евро) е близка до нулата, а при стопанствата над
50 000 евро е отрицателна величина [3].
Причините за тази обстановка в отрасъла са
различни, но крехките връзки на бизнеса с науката и оттам затрудненията пред стопанствата да
разполагат със съвременни знания, технологични
новости и решения, е друга причина за описаното положение. Проведено проучване разкрива,
че за някои типове иновации липсва внедряване
– както е случаят с новите форми на организация
и маркетинг, технологиите на прецизно земеделие
и автоматизация на процесите [4]. Пазарната организация, силната външна конкуренция, състоянието на фермерския мениджмънт, както и някои
други проблеми също са част от факторите, които
определят това състояние през 2018 г., така и за
последните години.
Методология
Един от методите, които се използват както
за илюстриране на националния макроикономически контекст, в който функционира земеделието,
така и да се види мястото на нашето земеделие
сред избрани страни, е методът на конвергенция.
Конвергенцията измерва сближаването на дадена страна към друга по определен показател и се
изчислява като коефициент. Когато се говори за
конвергиране, в изследователската литература се
има предвид β (бета) и
σ (сигма) конвергиране
[5]; σ (сигма) конвергирането измерва степента на дисперсия, която съществува в определена
група и нейното изменение във времеви хоризонт.
Колкото повече тя намалява, толкова по-висока е
конвергенцията или сближаването в наблюдавания показател, което обикновено са доходи. При
β (бета) конвергенцията се разбира като корелацията в съвкупността, измерваща първоначалните и
крайните равнища по даден показател, като отрицателната корелация свидетелства за наличие на β
конвергенция.
В научната литература има доста автори,
които правят такива изследвания, като Barro and
Sala-i-Martin [6] и Mankiw et al. [7] проучват тези

източници и стигат до извода, че β конвергенцията, която измерва ръста в икономическите показатели, когато се изчисляват в проценти, показват
обичайно наличие на конвергенция. Ето защо и
Barro and Sala-i-Martin [6], и Friedman [8] твърдят,
че изследването на σ конвергенцията на неравномерното разпределение и на отклоненията в реалните стойности придобиват по-голяма важност.
Sala-i-Martin [9] предлага за изчисляване на β конвергенцията следната формула:
(1)
където 0<β<1, а α е константа, докато uit е стандартната грешка, която се приема за 0. За изчисляване на дисперсионната конвергенция се прилага
формула (2), където участва средната конвергенция за цялата съвкупност – μt. По този начин, колкото по-голяма е σ, толкова по-голяма е вариацията и отклоненията, което свидетелства за по-ниско
сближаване. Между β и σ има значителна връзка,
като колкото по-ниска стойност има β, толкова
по-висок резултат има σ.
(2)
В настоящето изследване се създава уравнение, което се опитва да обедини двата познати индекса за изчисляване на конвергенцията, като едновременно с това се отчете както съотношението
между абсолютните разлики в нивата на брутен
вътрешен продукт и на добавена стойност от земеделие между сравнявани страни, така и да вземе
предвид не относителното изменение на тези показатели, а отново номиналната стойност. Разработен е коефициент на конвергенция, илюстриран
по-долу:
(3)
Колкото по-близко до 1 е този коефициент,
толкова по-близки и сходни са по измервания показател страните. Коефициентът отчита както разликите в абсолютните стойности на изменение на
показателя, така и пропорционалните отношения
по индикатора. Стойността на KCNV може да заема стойности от над 0 и над 1. При тази методика могат да се сравняват само 2 страни или 2
субекта, което е едно от ограниченията на нейното прилагане. В същото време тя предлага по-ясен
и двупластов резултат, отчитайки не само колко
отдалечени са двете сравнявани страни, но и ръста, който те имат, доколко показва сближаване
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в абсолютно отношение. Тази методика предлага
сравнително лесно изпълним и неизискващ сложни изчисления алгоритъм. Участват само няколко
променливи, като IVsubST представлява индикаторната стойност за сравняваната страна, IVbscST е огледалният индикатор за базисната страна, с която
се прави сравнението.
Резултати
Важен показател, който разкрива степента
на сближаване на българската икономика към тази
на ЕС, е коефициентът на конвергиране на БВП.
Като страна член на ЕС България получи значителен достъп до европейски средства и фондове,
като една от целите на общата европейска политика е именно доближаване на по-слабите и икономически изостанали страни с развитите иконо-

магат за увеличаване на добавената стойност.
Трябва също да се отбележи, че еволюцията на брутната добавена стойност в българското
земеделие никога не е била плавна и равномерно
протичаща, а се характеризира със скокове, леки
спадове и задържане. В рамките на тези цикличности и флуктоации се наблюдава известна повторяемост на по-големите скокове и спадове, които
се случват на едни 7-годишни периоди. За последните 20 години такива скокове в БДС се наблюдават през 2001 г. (ръст от предходната година с
11%), 2008 г., което се дължи до голяма степен на
една много слаба селскостопанска 2007 г., 2011 г.
(ръст с 18% на годишна база) и 2017 г. скок от 9%
в сравнение с предходната година.
Важен показател, отчитащ сближаването на
българското земеделие с националните земеделия

Фигура 1. Динамика на конвергиране на БВП на България с избрани страни. Източник: данни на Евростат
[10]

мически държави. В обхванатия период се вижда
незначително увеличение на коефициента на конвергиране на българската икономика към европейската, което се дължи на липса на достатъчни вътрешни генератори за растеж и ускорено развитие,
като отсъствието на динамика в инвестиционното
брутообразуване и ниските нива на доходи предопределят бавното икономическо сближаване.
Тази макроикономическа обстановка се превръща в слабост, която рефлектира върху селското
стопанство, където ниските доходи ограничават
потребителските възможности на населението, а
стагнацията в инвестиционното поведение не спо-

12

в ЕС, е измерването на коефициента на конвергенция. През 2007 г. България стартира от позиция
0,51, съпоставено със средните стойности на ЕС,
докато през 2017 г. нивата са 0,74. При сравняването с Франция, конвергенцията скача от 0,36 до
0,62 за разглеждания период. Такава е тенденцията и в останалите паралели с другите наблюдавани
страни. Причината за това отчетливо подобрение
и конвергиране на българското земеделие с ЕС, е
първо, недобрата стартова година, като 2007 г. се
явява слаба за българското земеделие, а от друга страна, европейското земеделие не може да се
похвали с висок ръст, като изостава в сравнение с
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Фигура 2. Конвергиране на БДС от земеделие на България на човек от населението. Източник: данни на
Евростат [10]

останалите икономически отрасли. Например ръстът в добавената стойност от земеделие средно за
ЕС е около 14% за периода между 2007 – 2017 г.,
докато икономическият растеж е около 15%, а в
много от водещите в земеделието страни на ЕС
като Франция и др. се отчита дори намаление в
добавената стойност за периода.
Положително в картината на конвергиране
на българското земеделие е изравнението на добавената стойност на човек от населението с водещата страна от източноевропейските страни на ЕС
– Полша. За разлика от конвергирането на цялата
икономика на България с европейската, където
прогресът след 2007 г. е незначителен, в земеделието се вижда съществено възходящо развитие.
Резервите обаче са много по-големи, защото България има едни от най-ниските нива на добавена
стойност на единица площ в сравнение със сравняваните страни. С оглед на природните и поземлени разполагаеми ресурси и на ниската факторна
интензивност на единица площ (производствени
разходи и гъстота на животните), понастоящем в
селското стопанство перспективите да се ускори
сближаването и дори да бъдат надминати европейските нива е оценявана като много достижима.
Повишаване конкурентоспособността на
селското стопанство трябва да се основава на подобряване ефективността на производството, нарастване производителността, разширяване иновативността и наукоемкостта в производството,
подобряване маркетинга и пазарната организация
на предлагането, повишаване пазарната ориента-

ция, намиране и разширяване излаза на нови пазари. Засилване на конкурентоспособността трябва
да доведе до повишаване добавената стойност от
земеделие, което ще създаде по-голяма устойчивост и ще повиши възможностите на отрасъла да
отговори на екологичните и социалните предизвикателства и ангажименти. Извеждане нуждата от
повишаване на добавената стойност следва една
от големите слабости на българското земеделие,
свързана с по-неефективното използване на ресурсите на производство (земя и глава животно),
което води до по-ниска доходност, възвръщаемост
и рентабилност. Тази нужда се свързва и има своето решение с нуждата от по-добра балансираност
между секторите на българското земеделие.
За да се подобри балансираността в секторите, трябва да се повиши ефективността и производителността в чувствителни сектори, които
страдат от по-ниска доходност и възвръщаемост.
Именно инвестициите, материалното и икономическото стабилизиране на чувствителните сектори
и тези, които могат да доведат до по-висока добавена стойност в отрасъла, са от ключово значение.
Вертикалното разширяване и диверсификацията
на селскостопанското производство в стопанствата, произвеждащи суровини, трябва да бъде насърчавано. Стопанствата трябва да бъдат стимулирани да инвестират в земеделие и да се стремят
да максимизират печалбата и възвръщаемостта,
а не само да оптимизират брутните приходи към
производствените разходи. Въвеждане на подход
за подкрепа на инвестиции в оборудване и ма-
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Фигура 3. Индекс на ресурсна ефективност в земеделието, 2010 г. = 1. Източник: данни на НСИ [11]

шини, отчитайки икономическата необходимост,
възвръщаемостта и обществените ползи, може да
помогне за по-доброто насочване и повишаване
ефектите от публичните интервенции. Директните плащания могат да бъдат обвързани по-силно
с търсенето на резултат в областта на добавената
стойност и конкурентоспособността. Подкрепата
на доходите за земеделските производители би
било добре да върви редом с повишаване конкурентоспособността и добавената стойност, поставяйки акцент върху производителността, модернизацията и иновациите.
Заключение
Като цяло конвергирането на българското
земеделие в европейското остава да върви с бавни
темпове. Ние оставаме на позиции по икономически показатели, измерени на човек от населението,
на около 70% от средноевропейското ниво. През
последните години не се забелязва съществено изменение в сближаване на родното земеделие със
средноевропейските показатели, като най-изравнени позиции на човек от населението има с Полша. За съжаление обаче тези нелоши показатели
у нас се дължат не толкова на конвергенционни –
догонващи процеси, а на намаление на населението в България.
Значимостта и мястото на земеделието в
икономиката на страната до голяма степен зависи
от неговата способност да задоволява нуждите и
потребностите от храна и суровина за населението и да осигурява експортни валутни постъпления,
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които да подкрепят платежния баланс на страната.
Постигането на тези нужди ще зависи от реализиране на ръст в производството и продуктивността.
Това, от една страна, ще доведе до подобряване
конкурентоспособността на българското земеделие на европейския и на световния селскостопански пазар, така и ще помогне за поддържане
позициите на отрасъла при привличане на ресурс
– капитал и труд в конкуренция с останалите отрасли на икономиката. С времето значението и мястото на селското стопанство непрекъснато намалява. Икономическата неконкурентоспособност
на земеделието, противопоставена на неговата
безалтернативност като производител на храна и
продоволствени суровини, обяснява специалното
отношение както на Общата селскостопанска политика на ЕС, така и на вниманието да се гарантира продоволствена сигурност и достатъчно производство за посрещане нуждите на увеличаващото
се с бързи темпове световно население.
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CONVERGENCE OF BULGARIAN TO EUROPEAN AGRICULTURE
Bozhidar Ivanov
Abstract: The purpose of this article is to study the situation and level of convergence of Bulgarian agriculture in the
context of the development of European agriculture and to seek the links of this convergence with the added value
made up from agriculture, productivity, efficiency and competitiveness tallied up in the industry during the years of EU
membership. Over this period, the importance and place of agriculture is rather declining in the entire economic structure.
The adverse situation with the competitiveness of agricultural industry collated with its singularity as a producer of food
and food raw materials, explains the special relation of European policy to agriculture by Common Agricultural Policy and
the sound support it obtain to meet the needs of a rapidly growing world population. The convergence between Bulgarian
and European agriculture is important not only for our country in order to materialize the benefits of membership in
the Common European Market, but also for the EU, which needs strong and competitive member states capable of
maintaining good positions on world markets and to defend the reputation and model of European agriculture expressed
in the Common Agricultural Policy.
Key words: agriculture, convergence, agricultural farms, competitiveness
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Научноизследователският сектор (НИС) е самостоятелно обслужващо звено на ТУ – София с първостепенно значение за научноизследователската и приложната дейност на преподавателите, инженерно-техническите кадри, докторантите и студентите от университета. Основни задачи на НИС:
•
Организация, координация и административно обслужване на научноизследователски проекти с
водещите европейски и национални финансиращи фондове – Хоризонт 2020/Хоризонт Европа,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Национален иновационен фонд, Фонд
„Научни изследвания“ и други.
•
Административно обслужване на научноизследователски и приложни договори с бизнеса. ТУ –
София разполага с добре развита научна инфраструктура, съсредоточена в 4 Центъра за върхови
постижения и над 40 научноизследователски лаборатории, с уникално и разнообразно оборудване
за изследване и обучение. Традиционната работа на тези лаборатории по възложени от бизнеса
конкретни задачи обогатява научно-приложната и образователната дейност на Университета и е
необходима предпоставка за трансфер на знания и технологии.
•
Организиране на вътрешни конкурси за научни изследвания. Тези конкурси подпомагат творческата дейност на студенти, докторанти и млади учени, насърчават публикационната активност чрез
подпомагане публикуването в индексирани издания, подкрепят организирането на научни форуми.
•
Организиране на „Дни на науката на ТУ – София“ – уникален ежегоден събирателен формат, включващ около 30 научни форума с разнообразна тематика, обхващаща всички технически области,
както и стопански и художествено-творчески предизвикателства.
•
Управление на интелектуалната собственост. Създадените в ТУ – София нови техники и технологии
се защитават с патенти и полезни модели, чието управление и финансиране се осигурява от НИС.
•
Налагане на етични норми в областта на научните изследвания. Кохезия с европейските изисквания
в тази област чрез разработване, утвърждаване и внедряване на необходимите документи – Европейска харта на учените, Кодекс на поведение при подбор на изследователи, Стратегия за развитие
на човешките ресурси и лого на Европейската комисия „HR Excellence in Research“. Създаване на
норми в областта на публикационната етика и осигуряване на възможности за проверки за плагиатство.
Основни области на експертиза, в които се осъществяват администрираните от НИС дейности:
♦ CAD/CAM и технология на машиностроенето
♦ Автоматика
♦ Аеронавтика
♦ Бизнес администрация
♦ Електроинженерство
♦ Електроника
♦ Енергетика и енергомашиностроене
♦ Индустриален дизайн
♦ Индустриален мениджмънт
♦ Информационни и комуникационни технологии
♦ Компютърни системи и технологии
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♦ Комуникации и комуникационна техника
♦ Материалознание и теория на материалите
♦ Машиностроене
♦ Мехатроника
♦ Приложна математика и приложна физика
♦ Текстилна техника и технологии
♦ Топлинна и хладилна техника
♦ Топлотехника и ядрена енергетика
♦ Транспортна техника и технологии
♦ Хидроаеродинамика и хидравлични машини
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ИНОВАЦИИ В МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО В
ОТГОВОР НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОТО
СТРОИТЕЛСТВО*

Доц. д-р инж. Емануела Манолова,
АУРУБИС България,
акад. Ячко Иванов,
Институт по механика – БАН,
Европейски политехнически университет

Въведение
Заради бурното развитие на индустрията
миналият век беше отбелязан като векът на новите открития – делението на атома и атомната
енергия, полимерите, наноразмерните структури и композитните материали, компютрите и информационните технологии. За наша българска
годрост сред откривателите записаха имената си:
американецът с български произход проф. Джон
Атанасов – създател на компютъра, от който стартираха информационните технологии; акад. Георги Наджаков – открил фотоелектретите, на базата
на които се родиха ксероксите; акад. Ангел Балевски и чл.-кор. Иван Димов, създали метода за
леене с газово противоналягане. Наред с положителните си страни в края на миналото столетие се
постави пред човечеството тревожният въпрос за
климатичните промени и опазването на околната
среда, т.е. за екологията. Неколкократните кризи
от типа на енергийната и бързото нарастване на
човечеството на планетата също бяха сред тревожните проблеми. Всичко това постави на дневен ред новата парадигма за устойчиво развитие.
Устойчивото развитие е начин на използването на
природните ресурси, който цели да се задоволят
човешките нужди, като същевременно се защитава естествения баланс на околната среда, така
че тези потребности да могат да бъдат задоволени както в текущия момент, така и в далечно
бъдеще. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото: а) постигане на
икономично развитие, осигуряващо нарастване на
жизнения стандарт; б) опазване и подобряване на
околната среда и за бъдещето. Съгласно Световната комисия за околната среда и развитието на ООН
(UNFCC COP Report 2004) устойчивост означава
„посрещане на днешните нужди без допускане на
компромис към правото на бъдещите генерации да
посрещнат техните собствени нужди“.

Днес сме свидетели на отделяне на все по-голямо внимание към осигуряване на устойчиво развитие на обществото и във всички области на човешката дейност. Този стремеж изисква промяна
на дългогодишния навик да се зарежда атмосферата на нашата планета с СО2, в резултат на което
наблюдаваме необратимо покачване на морското
равнище. Според доклада на Междуправителствената група по изменение на климата към ООН [1]
дори и при оптимистичен сценарий с ограничено
затопляне на планетата до 20С, на нея ще има 100
пъти увеличение на щетите, които ще са резултат
от свръхбури и повече от 200 млн. души ще бъдат принудени да се изселят заради повишаване
нивото на моретата. Криосферата на планетата
(ледените и заснежени райони) е подложена на
драстично изменение. Планинските ледници, източник на прясна вода, на Андите и Хималаите
могат да изчезнат. Прогнозата сочи, че се очаква
от 30 до 99 % от световните ледове до 2100 г. също
да изчезнат при увеличение на емисиите на СО2
и покачване на температурата, т.е. човечеството
ще е свидетел на своеобразна водородна бомба,
предизвикана от парниковите газове. Изследванията показват,че ситуацията в наши дни е тревожна – очакваното повишение на температурата до
края на столетието е 3%. Тази тревожна ситуация
може да бъде предотвратена с гарантиране увеличението на температурата към 2100 г. да не бъде
по-голямо от 1,50С и затова бе поставена задачата
за намаляване на емисиите на СО2 с 45% до 2030 г.
[2].
Посочените проблеми бяха причината да
се роди тази нова парадигма, която постепенно
се налага във всички области на човешката дейност, вкл. и в областта на строителството. За тази
човешка дейност, която има съществено влияние
върху жизнената среда, икономиката и добруването на човека, още римският архитект Vitrivius,

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Научна конференция „75 години Съюз на учените в
България – в полза на науката и образованието“ (26 – 28 септември 2019 г., Международен дом на учените,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“).
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дефинирайки целта на архитектурата, отбелязва
„създаването на удобство и устойчивост“ като характерни черти на строителството. Преведено на
днешен език, това означава гарантиране на прецизност, устойчивост и красота. Към тях трябва да
добавим и четвърта цел (черта) – хармония, чрез
която да се осигури единство между сградите и
околната среда [3].
Ранните усилия за промени в строителството датират от 1960 – 1980 г. и те са главно за
постигането на единствен резултат – енергийна
ефективност [4.] Отправна точка за разглеждането на строителната индустрия в контекста на
устойчивото развитие е фактът, че за нея все още
е характерна отдалечеността от устойчивостта в
днешното ѝ разбиране поради консумацията на
голямо количество енергия и ресурси, отделящи
значителни количества оксиди – СО2, NOx и SОx.
Използването на стандарти за устойчиво развитие
в строителството ще ускори прехода от традиционното проектиране и изграждане на сградите
и съоръженията към едно ново ниво, свързано с
идеите за устойчиво строителство – изграждане на
зелени (пасивни) сгради и сгради с почти нулево
потребление на енергия (NZEB). За нас, европейците, главно стандартно ръководство за устойчиво
развитие и строителство бе Програмата „Европа
2020“, която предвижда [5]:
- Намаление на газовата емисия с устойчиви
(зелени) сгради до 20%.
- Увеличаване степента на използване на
енергия, произведена от възобновяеми енергийни
източници с 20%.
- Намаляване разхода на енергия с над 20%
чрез повишаване на енергийната ефективност.
Оценката за изпълнението на Програма „Европа 2020“ предстои да бъде направена.
Новият състав на ЕК анонсира „зелен пакет“,
в който ще бъде включено „първото Европейско
законодателство за климата“ с цел постигане на
климатична неутралност до 2050 г. и намаляване
на емисиите на СО2 с 50%, дори и с 55% до 2030 г.
Oбединена Европа с програмите „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“, както и с т.нар. мисии, наред с борбата с рака си поставя и задачи за
адаптиране към измененията на климата, здрави
океани, крайбрежие и вътрешни води, здраве на
почвите и храните, неутрални от гледна точка на
климата и интелигентните градове. Ще се разчита изключително много на науката и иновациите,
както и на приложните изследвания.
Основавайки се на тези нови насоки и следвайки концепцията за устойчивост, в статията се
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оценяват развитието на строителната дейност и
приноса на иновациите в строителното материалознание за устойчивото строителство. Сочат се
дълговременните и кратковременни решения за
гарантирането на устойчивото строителство и за
постигане на устойчиво развитие.
Приноси на строителната индустрия
Строителният сектор е най-голямия работодател в Европа [5]. Той дава 9,9% от БВП и 54,9%
от Брутния фискален капитал; дава препитание
на 14,9 млн. работници, което представлява 6,4%
от общата заетост в Европа и почти 29,3% от индустриалната заетост; създава 18 млн. директни
работни места; освен това 43,6 млн. работници
зависят пряко или косвено от строителния сектор
(един работник от строителната индустрия = на
двама бъдещи работници от други сектори); има
3,1 млн. работещи фирми, от които 95% са малки
и средни – с по-малко от 20 служители, и 93% малки с по-малко от 10 служители, които са на местните пазари и работят в силно стандартизирана
среда. Статистическите данни показват, че 1 евро,
изразходвано в строителството, генерира 3 евро в
общата икономическа активност. Същевременно
строителният отрасъл е един от най-голямите консуматори на ресурси в Европа. Данните показват,
че в целия жизнен цикъл на сградите (от извличането на природните суровини, производството на
строителни продукти, строителството, експлоатацията, управлението и разрушението на сградите)
в ЕС на сектора се падат:
- 1/2 от извлечените от земята материали;
- 1/2 от консумираната енергия;
- 1/3 от консумираната вода;
- 1/3 генерираните отпадъци.
Данните показват, че европейският гражданин генерира около 5 t отпадъци годишно и от тях
се рециклират само ораничен дял (за 2004 г. са рециклирани едва 39% от генерираните 26 млрд. t).
Голямата част от останалите все още се оставят в
депа или предават в инсталациите за изгаряне.
Статистическите данни сочат, че в България
през 2009 г. е имало генерирани 3 млн. t строителни отпадъци: бетонни/стоманобетонни – 29%;
керамични – 14%; асфалтни – 11%; смесени – 9%;
дървени, метални, хартиени (рециклируеми) –
4%; опасни – 1%; от почва и скални – 35%. Всички те са в разпръснати по цялата териртория на
България и незначителни количества в депа. Очакваната акумулация на строителни отпадъци още
в 2020 г. ще бъде значителна – според данните в
Националната жилищна стратегия голяма част от
жилищните сгради са стари и е предстоящо тяхно-
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то разрушение (голяма част от жилищата в градовете е строена в периодите: 1946 – 1977 г. – 42%;
1977 – 1990 г. – 44%; преди 1944 г. – 7% и след
1990 г. – 7%. От тях 189 000 са панелни жилища
и техният жизнен цикъл е към края си. По данни
на световните агенции България е сред 20 страни
в света с най-голямо замърсяване на въздуха и територията. Тук е уместно да припомним, че при
производството на 1 t цимент се отделя в атмосферата от 0,7 до 1 t СО2 и 7 – 10 kg. NОx. Този
факт поставя пред строителната индустрия и материалознанието трудния проблем за намаление
емисиите на СО2.
		 Парадигмата „Устойчиво строителство“
и нейните изисквания
В договора на ЕС устойчивото развитие е
поставено като дългосрочна цел и Стратегията му
за устойчиво развитие е базирана на четири взаимно свързани стълба: икономически, социален,
екологичен и международен [5].
Европейската комисия (2007) дефинира
устойчивото строителство като динамично развитие на иновационни решения от участниците в
инвестиционния строителен процес и строителната индустрия за постигане на устойчиво строителство при опазване на околната среда и отчитане на
социално-икономическите и културните аспекти.
Екологичният аспект изисква минимизиране
използването на ресурсите и инструментариите за
оценка тук са свързани с:
- енергията и прилагането на техники за
енергийна ефективност и целенасочено използването на възобновяеми енергийни източници;
- водата и прилагането на техники за опазване на водните ресурси и постигането на водна
ефективност;
- отпадъците и замърсяването и прилагането на техники за намалляване на отпадъците по
време на строителството, разделяне и рециклиране на отпадъците;
- ограничаване на емисиите на СО2;
- опазването на биологичното разнообразие.
Съблюдаването на икономическия аспект
трябва да гарантира на бизнеса ефективност и
конкурентоспособност при извършване на строителни и монтажни работи, непременно свързани с:
- намаляване на потреблението на енергия,
намаляване на генерирането на отпадъци и на използването на вода;
- подкрепа на местното икономическо разнообразие и използването на местни материали и
стоки в строителоството;
- осигуряване заетост на местната работна

сила в строителството;
- повишаване на производителността;
- спазване на безопасните и здраволовни условия на труд.
Социалният аспект включва:
- спазването на етичните ценности по време на доставките и предоставянето на безопасна и
здравословна среда;
- осигуряване на адекватни местни услуги и
съоръжения;
- информация на обществеността по време
на строителната дейност за обучението на работниците и за мерките по опазване на околната среда;
- осигуряването на достъпни социални жилища и транспортни връзки;
- запазване на местните традиции и културно наследство, вкл. и достъп до зелените площи.
Функционалните изисквания, техническото
изпълнение и качеството на строителния процес
са основни средства за изпълнението на изискванията на изброените по-горе аспекти и включват:
- оптимизация на проектирането и планираната експлоатация на сградите, дълготрайността и
огнеустойчивостта на среоителните конструкции
и елементи, строителните услуги, сградни ограждащи съоръжения и елементи;
- осигуряване на адекватна защита от влага,
вятър и електромагнитни лъчения, вкл. и здравето, комфорта и удоволетвореността на обитателите от качеството на вътрешния въздух, топлинния
комфорт през зимата и лятото, акустиката, дневната светлина и др.
Днес устойчивото строителство се свързва
със свойствата и характеристиките на строителните продукти и на строежите, които са определени
в дефинираните седем основни изисквания към
строежите в Регламента за строителните продукти.
В тази връзка именно от материалознанието
и строителната индустрия се очаква да дадат решения за изпълнение на правителствените политики и за преодоляване на социалните, климатичните и енергиините предизвикателства, както и да
играят основна роля в решаването на проблемите
за устойчивото развитие на обществото, вкл. чрез
използване на технологии, позволяващи опазването на околната среда, и за икономично и ефективно използване на природните ресурси през целия
жизнен цикъл на сградата (от проектирането, изграждането, експлоатацията, поддръжката, обновяването до разрушаването).
Иновации в строителното материалозна-
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ние и приносът му за устойчивото строителство
Материалознанието доказа, че комбинирането на различни материали в състава на бетона
и цимента, които по химичен състав си приличат,
но по произход се различават, спомага за модифицирането на компонентите на цимента и бетона от чисто деструктивни (добити в кариери) в
по-устойчиви такива, чрез все по-честото влагане на вторични продукти от други производства.
Днес строителното материалознание задълбочено
разглежда въпросите, свързани с алтернативните
суровини, работи за изпълнението на политиката на ЕС за намаляване на отпадъчните продукти и включването им в непрекъснатия процес
на оползотворяване (material cycle). Резултати от
изследванията в областта на строителното материалознание индикират, че осъвременяването на
производствения процес от гледна точка намаляване на въглеродните емисии има своя предел.
По-нататък ще коментираме няколко възможности, алтернативи и иновативни постижения на
материалознанието за: замяна на цимента като
свързващо вещество; намаляване на използваното
гориво; влагане на индустриални вторични продукти и използване на алтернативни горива за активация.
Най-трудният проблем пред строителното
материалознание е свързан със замяната на цимента като свързващо вещество с цел намаляване на емисите на СО2. Значителни са очакванията
в това направление от т.нар. устойчиви алкално
активирани свързващи вещества и неорганичи
полимери. Като най-перспективно направление
за замяна на традиционния портландцимент като
свързващо вещество се очертават геополимерите
[6]. Като концепция те възникват още през 60-те
години на миналия век, когато се констатира значително нарастване на количествата отпадни продукти от топлоцентралите (летящи и дънни пепели) и стоманената индустрия (доменни шлаки).
Поради сходството на химичния им състав тези
вторични продукти могат да се превърнат в свързващо вещество, но реакционата им способност
трябва да се инициира от активатори – натриевата
и солната основа или натриевия и солния силикат.
Очаква се новият материал да бъде консумиран в
много големи количества. Изследванията показват, че приготвен в бетонова смес заедно с останалите компоненти, лесно се формова, транспортира и излива в кофражните форми. Обаче заради
бързата химична реакция на свързващия компонент, управлението и контролирането на реакци-
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ята изисква да се добавят забавители и задача на
материалознанието е намирането на оптимума на
добавката на забавителите. Геополимерите се очертават като едно от най-перспективните направления за оползотворяването на всякакви видове
отпадъчни продукти от различни индустрии – както на опасни, така и на неопасни, от които в света
годишно се натрупват няколко млрд. t. Засега една
от основните пречки за разпространеното му влагане е високата цена на активаторите на реакцията
и тук предизвикателството е пред материалознанието! Материалознанието си поставя задачата да
отговори и на въпроса за дълготрайността на геополимерите [7]. Затова се провеждат интензивни
изследвания.
Другата установена възможна алтернатива
за намаляване на вредните емисии във въздуха
от производството на портландцимент е намалението на количеството му в транспортния бетон и при производството на готови елементи.
Намаляването на това количество обаче в никой
случай не трябва да стане за сметка на якостните и дълготрайни показатели. В подкрепа на тази
теза през 2013 г. британският Стандартизационен
институт излезе с проектостандарт „Principles of
the equivalent durability procedure“. В него подробно са описани изискванията, на които трябва
да отговаря „еквивалентният материал“, но без да
са дадени предписания или изисквания за неговия
състав – на тези въпроси отговор търси строителното материалознание.
Внимание заслужават интензивните изследвания за създаването на нови цименти с оползотворяване на СО2. Тук обект на внимание са
калциево-силикатните цименти, произведени
от Solida Technologies®, които използват отделения
CO2, освободен при производството на обикновен
портландцимент, за тяхната собствена карбонизация. Тези цименти се отличават с намалено количеството калциев хидроокис и съхранено количество CO2 [8]. Чрез използване на CO2 количеството
на калциевия хидроокис може да се намали с 45%.
Изследванията показват възможна перспектива за
намаляване с 200°С на температурата на изпичане на клинкера и 30% намаляване на горивото и
емисиите. Първите опити за индустриално произведени калциево-силикатни цименти са направени
в Северна Америка от LafargeHolcim. При влагането на новия вид цимент в бетоново производство са характерни някои особености – няма специално смесване на компонентите и полагане във
формите, но времето на свързване и втвърдяване
се различава значително, което очевидно се дъл-
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жи на разликите в химичния състав. При смесване
с водата, циментът не хидратира, докато не бъде
подадено допълнително количество CO2 и формите не се обработят термично до 60°С. Това предопределя бъдещото приложение на този цимент
само в индустриални условия за предварително
изготвени елементи. Изследванията показват, че
се очертава възможността много ефективно да се
изготвят големи елементи, които да се декофрират
в рамките на 24 h.
Използване на добавки при производството на клинкер открива възможности за намаляване на температурите и оттам на емисиите на СО2.
Тук ще отбележим регистрираната възможност за
намаление на температурата до 1200 – 13500С при
опитно производство на сулфо-фероалуминатен
циментов клинкер [9] с добавка (40%) на бокситов
отпадък като суров материал.
Използването на въглища и петрол са двете
най-разпространени горива при производството
на циментов клинкер. Природният газ и мазутът
се прилагат, но в много по-малка степен. Приблизително около 40% от отделените въглеродни емисии са в резултат на процесите по изгаряне [10].
В днешно време алтернативните горива от тип
„биогориво“ се очертават като много перспективни и постепенно намират разпространение в
развитите страни. Те могат да бъдат с растителен
или животински произход; дървесен; текстилен;
пластмасов; използвани гуми; утайки от индустриални или градски канализации; твърди горива;
разтворители и масла и др. Ефектът от влагането
на тези алтернативни горива в циментовата пещ
е различен, но използването им води до резултат
намаляване на емисиите и опазването на околната
среда. От друга страна, използването на биогоривата може да промени някои характеристики на
клинкерите гранули като: порьозност, степен на
изгаряне, минерален състав, реактивоспособност
и др. През последните десетилетия използването
на алтернативни горива успешно се превръща от
лабораторен експеримент в индустриално производство. Европейските страни замениха повече
от 70% от стандартните горива с биогорива [10,
11]. Нивата, до които могат да се правят такива
замени, са регламентирани в националните екологични директиви. У нас разработването на такава
директива се забавя.
Използване на добавки с индустриален
произход в цимента са едно от решенията за намаляване на количеството на произведен и използван портландцимент и свързаните с процеса на
производството отделени оксиди. Производството

на смесени цименти с големи количества вторични продукти в тях е начин вторичните продукти
с индустриален произход да се включат в непрекъснатия процес на оползотворяване. Използването им е регламентирано в стандарта EN197-1.
Индустриалните отпадъци, включени в този стандарт, са причислени към групата на „Secondary
Cementitious Materials“, стават търсен и ценен
строителен материал и позволяват решаването на
екологични проблеми – опазване на околната среда и намаление емисите на СО2. Те се разделят на
две групи: „cementitious“ и „pozzolanic“. Първите
притежават собствени свързващи свойства, докато вторите могат да са активират и да придобият
свързващи свойства при смесването им с калциев хидроксид. Те са различни по своя произход,
но имат сравнително еднакъв химичен състав – в
различни пропорции. Така всеки един от тях предопределя различни допълнителни характеристики на новополучения цимент, като съответно
подобрява якостта (ранната или крайната), времето за свързване (начално или крайно), обработваемостта, дълготрайността и др. Остава отворен
обаче въпросът с многото други индустриални
отпадъци, които не влизат в стандарта EN197-1,
но притежават известни свързващи свойства. Това
са отпадъците от медната, цинковата, оловната,
желязо-никеловата, алуминиевата и други индустрии. Недостатъчните изследвания и липсата на
стандарти не само предопределя бъдещите изследвания за търсене на алтернативи за влагането
им, но и не позволява включването им от ЕС в групата за устойчиво управление на отпадъците.
Разширяване използването на високоефективни бетони (самоуплътняващ се, свръхвисокоякостен, самовъзстановяващ се, огъваем бетон
и т.н.) могат да бъдат ефективен елемент на устойчивото строителство и за реализация на стремежа
за намаляване емисиите на СО2 [12 – 16].
Високоефективните бетони са специален
клас бетони, разработени с цел да усъвършенстват отделни свойства на материала и позволиха
бетонът да затвърди ненадминатата си първа позиция на най-използван материал на Земята. Въпреки че е широко разпространен, обикновеният
бетон все по-малко се прилага в чистия си вид без
използването на високите постижения на строителната химия. Обикновеният бетон, веднъж модифициран, за да изпълнява определени свойства
за конкретно приложение, се превръща в материал с индивидуален състав и различно поведение.
Но материлознанието не спира дотук, то превръща сивия, здрав и крехък материал в пластичен,

НАУКА – кн. 5/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

21

НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

дуктилен (понасящ пластична деформация – бел.
ред.), корав и дори прозрачен строителен материал с екстравагантен външен вид без ограничения
на неговото приложение. Основните критерии
при избора на бетон като механични показатели,
якост на умора и дълготрайност отстъпват място
на много други изисквания от типа на: свръхякост,
екстравагантен външен вид, несравнима дълготрайност, нови технологии на производство, редуцирани разходи за изработка и поддръжка и др.
Ето и някои от най-впечатляващите примери на
високотехнологични бетони, които покриват и изискванията за устойчиви материали:		
Самоуплътвяващият се бетон се превръща
в световен хит още с първото му мащабно приложение в Япония през 1997 г. По своята същност
той е материал, създаден, за да подобри концептуално необходимостта от уплътняване на бетона в кофражните форми, позволява да се намали
енергопотреблението при изпълнение на строителството. При него бетонната смес е с подобрена
вискозност и сама заема формата, в която е поставена, без ограничения от гъстота на армировката и
размер на сечението. Без допълнителна механична вибрация, бетонът се уплътнява от собствената си тежест и не се разслоява. В развития свят
за последните години този бетон почти изцяло е
заменил влагането на обикновен бетон, докато в
България са единични случаите на използването
му.
Свръхякостният бетон е иновационен
материал с механични показатели на стоманата, съчетавайки плюсовете на бетона като изливен материал от гледна точка свобода на формата. Свръхякостният бетон осигурява не само 10
пъти по-висока якост на натиск, но и ненадмината
дълготрайност на строителните конструкции. С
този вид бетон материаловедите показаха, че той
дължи своите необикновени свойства не само на
наситения си състав, но и на оптимизираната си
структура, получена с помощта на математически
модели за уплътняване на скелета му. Областите му на приложение се увеличават всеки ден и
провокират с характеристиките си въображението
както на архитекти, така и на инженери.
На този етап поради екзотермичната реакция на цимента с водата строителните инженери
не са създали материал на базата на циментова матрица, който да не пукнатинообразува. От друга
страна, науката за материалите (Material Science)
значително напредва в разработването на такива
композити, при които пукнатинообразуването е
силно ограничено. Един от методите за огранича-
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ване на този процес е чрез самовъзстановяващ
се бетон, който има способността да затваря пукнатини и съответно да възстановява физичните и
механичните си свойства. Този бетон принадлежи към групата на т.нар. умни материали (Smart
Materials), които могат да възстановяват повреди,
причинени от механични въздействия. Към момента съществуват две технологии, по които може
да се осъществи това възстановяване на пукнатините – чрез автогенно (самозапечатване) или автономно (инженерно) самовъзстановяване. При
първия вид се използват стандартните материали
за направа на бетона, но се добавя по-голямо количество свързващо вещество, като при пукнатинообразуване се активира наново хидратацията на
цимента. Докато при втория подход се внасят инженерни добавки от вида да специални бактерии,
капсули и др., които се активират след пунатинообразуване и отново водят до започване на хидратационни процеси.
Огъваемият бетон, още наречен „интелигентен инженерен циментов композит“, е материал, който е съставен от технологично излята
композитна матрица с влакнеста армировка от
специално подбрани къси фибри. Поведението
му е дуктилно, по-близко до металите, отколкото
до обикновените бетони на база цимент. Докато
обикновеният бетон е крехък и всяко усукване
или огъване води до пукнатинообразуване, то огъваемият е точно на противоположната страна по
отношение на граници на пластичност на бетона.
Той е 500 пъти по-устойчив на пукнатинообразуване от обикновения. Към момента обяснението
се свързва основно с използването на къси фибри.
При възникване на огъването фибрите се приплъзват в бетона, създавайки достатъчна гъвкавост,
която предотвратява разрушението. Очертават се
възможности това поведение на бетона да се постига и с оптимизиране на състава на бетона на
нано- и микрониво.
Пред материалознанието се поставят и задачи за опазването на околната среда чрез решаване на проблеми, свързани с управлението на отпадъците в строителния отрасъл и рационалното
използване на рециклирани материали; подобряването на енергийната ефективност на сградите и
утвърждаването на пасивните (зелени, устойчиви) сгради; оптимизиране на жизнения цикъл на
сградите и съоръженията (въвеждане на интелигентното управление и икономична експлоатация,
определяне на оптималните срокове за рехабилитация) [17].
Заключение
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У нас са направени първи стъпки и има отделни реализации на сгради по критериите на
устойчивото строителство. За преминаването на
целия отрасъл (индустрия за производство на материали за строителството, проектиране и строителство) са необходими усилията на инвеститори,
проектанти, надзорници и строители. Строителното материалознание дава и ще продължи да
дадава на отрасъла решения по неизяснените въпроси за намаление емисиите на СО2, прилагането
на алтернативните свързващи вещества, рециклирането на строителните отпадъци и използването
на вторични материали от индустрията. Тези дейности следва да бъдат изпълнени през следващите
няколко години, тъй като обединена Европа предприе новите и решителни стъпки за осигуряване
на въглеродната сигурност. Строителният отрасъл е изправен пред изискването с бързи темпове да премине към устойчиво строителство, тъй
като според прогнозите на International Finance
Corporation, World Bank Group [18], за да се намали климатичният риск и да се гарантира изпълнението на новите решения, се очаква и значително
увеличение на цените на въглеродните емисии.
Усложнената обстановка при наличието на коронакризата показа, че у нас имаме дотатъчно свободна квалифицирана работна ръка, която да поеме производства, свързани с Икономика 4.0. В
тази кризисна обстановка строителният отрасъл
показа своята жизненост и амбиция за справяне с
предизвикателствата на времето. Доказателство за
тези възможности на отрасъла е изпълняването на
редица важни за страната инфраструктурни проекти. Тук ще отбележим, че все още у нас финансирането на научните изследвания в областта на
строителното материалознание не отговаря както
на нуждите му, така и на политиките на обединена

Европа за интелигентен растеж, устойчиво строителство и развитие.
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INNOVATIONS IN MATIRIAL SCIENCE IN RESPONSE TO SUTAINABLE CONSTRUCTION
Emanuela Manolova, Yatchko Ivanov
Abstract: The technological revolution # 3 during the last century, characterized by the significant emergence of high
technologies in construction, such as development of polymers, composite materials, nano- and micro-scale materials,
computers and IT technologies, has led to a significant increase in greenhouse gases and CO2 emissions, environmental
disturbance and uncontrolled use of natural resources. This worrying situation has caused the UN, UNESCO, the EU and
many governments to adopt measures to guarantee sustainable development, which will guarantee the preservation of the
Planet Earth for the future generations.
Researches show that the situation these days is worrying – it is expected 3°C increase of the temperatures by the end
of the century. This alarming situation can only be overcome by a guaranteed increase in temperature by 1,5°C to 2100,
which requires a gradual reduction of the CO2 emissions by 45 – 55% by 2030.
Specialists in material science are aware that the construction industry plays a significant role in increasing CO2
emissions, environmental pollution and the uncontrolled use of natural resources. Nowadays it is believed that thepositive
change in the construction industry requires a shift towards sustainable construction, i.e. meeting the requirements of the
Sustainable Construction paradigm - a paradigm that poses a number of problems to Material Science.
This paper defines Sustainable Construction, analyzes the problems that appear from the requirements for the successful
implementation of this paradigm and sows the innovations in material science which can help building branch to become
important player in the contemporary actions for sustainable development.
Key words: innovation, material science, sustainable development, sustainable construction, ecology.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА
НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА
ЧЕРНОМОРСКАТА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА В БЪЛГАРИЯ*

Проф. д.н. Румяна Вацева,
Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

1. Увод
Научните изследвания на състоянието и измененията на урбанизираните територии в пространството и във времето имат важно значение не
само във връзка с получаването на нови знания и
информация, но и заради прогнозите, че урбанизацията ще продължава да бъде една от значимите глобални екологични промени до 2050 г. [16].
Процесите на бързо развитие на урбанизираните
територии подлагат на екологичен риск Черноморската зона в България и водят до редица проблеми
при опазването на крайбрежните ландшафти. Това
налага осъществяването на дейности за мониторинг и моделиране, които изискват използването
на надеждни бази данни и утвърдени технологии.
За тези цели все по-широко приложение
имат съвременните геоинформационни технологии, в т.ч. дистанционни изследвания и географски
информационни системи (ГИС). Те предоставят
нови възможности за изучаване на урбанизираните територии не само с осигуряването на съвременни средства, методи и данни за анализи, но и с
интегрирането в единна система на процесите на
директни наблюдения и количествени измервания
с пространствените анализи и моделиране.
Черноморската крайбрежна зона в България
е район на дългогодишен изследователски интерес на автора на настоящото изследване с приложение на дистанционни изследвания и ГИС [17,
18, 19, 20]. Редица млади учени и постдокторанти
в Националния институт по геофизика, геодезия
и география при БАН разработват различни приложения на геоинформационните технологии,
свързани с 3D моделиране на естествени и антропогенизирани ландшафти [1, 2, 3, 4], качество на
водите и връзката му със земеползването [5, 6, 7,
8, 9], изследвания на ландшафтите и земното покритие/ земеползване [12, 13], картографиране и
екологичен мониторинг на защитени територии
[10, 11].

В настоящата статия се представят основните резултати от проведеното изследване на динамиката на урбанизираните територии на Черноморската крайбрежна зона в България за периода
1977 –2016 г. на базата на интегриране на ГИС и
дистанционни изследвания.
2. Методология на изследването
Приложената методология се основава на интегрирането на дистанционни изследвания и ГИС за
анализ и оценка на динамиката на урбанизираните територии на Черноморската крайбрежна зона
в България за 40-годишен период 1977 – 2016 г.
[20]. Съвременните ГИС предлагат ефективни
средства за директно въвеждане в геобазите данни
на резултатите, получени от различни измервания
на обектите и процесите на земната повърхност. В
това изследване ГИС предоставя както средства за
анализи, така и интегриране в единна система на
процесите на наблюдение и количествени измервания с геопространствени анализи и моделиране.
Използването на данни от дистанционни
изследвания осигурява възможност за картографиране и мониторинг на пространствените характеристики на обектите на земната повърхност,
които показват измененията на околната среда, в
т.ч. растителност, типове земно покритие, населени места и др. Данните, генерирани на базата на
дистанционни изследвания (сателитни и ортофото изображения), са обработени в ГИС среда и с
геопространствен анализ са получени точни, надеждни и повторяеми количествени и качествени
характеристики на изследваните обекти.
Използваните входни данни включват следните изображения:
1) ортотрансформирани сателитни изображения от Landsat – свободно достъпни [14], в
т.ч. Landsat MSS 1977, Landsat TM 1990, Landsat
ETM+ 2000 и Landsat TM 2006;
2) цветни цифрови ортофото изображения,
предоставени от Министерството на земеделието,

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Научна конференция „75 години Съюз на учените в
България – в полза на науката и образованието“ (26 – 28 септември 2019 г., Международен дом на учените,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“).
*

24

НАУКА – кн. 5/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

храните и горите [15], заснети през м. юни 2006
г. (с пространствена резолюция 0,5 m) и м. август
– септември 2010 – 2011 г. и 2015 – 2016 г. (с пространствена резолюция 0,4 m).
3. Резултати и дискусия
Районът на изследване обхваща Черноморската крайбрежна зона с географски координати
41°58‘21“ – 43°44‘20“N и 27°12‘40“ – 28°36‘28“E,
площ 5767 km2 (576 719,53 ha), широчина 7 – 40
km, дължина на бреговата линия 378 km (Фигура 1). Районът включва 14 общини, 204 населени
места и население около 720 хил. души (2016).
Създадени са геобази данни за земното покритие и земеползването (КОРИНЕ Земно покритие /CORINE Land Cover – CLC/) (Фигура 2) за
урбанизираните територии (Фигура 3) и техните
промени (Фигура 4) в Черноморската крайбрежна
зона за 1977, 1990, 2000, 2006, 2011 и 2016 г.

вътрешността на крайбрежната зона и са разположени преди всичко в района на големите градове
– Варна и Бургас.

Фигура 2. КОРИНЕ Земно покритие (CLC) на Черноморската крайбрежна зона за 2016 г.

Фигура 1. Черноморска крайбрежна зона – район на
изследване
Получените данни за Черноморската крайбрежна зона през изследвания 40-годишен период
(1977 – 2016) показват ясно изразена концентрация след 2000 г. на промените на урбанизираните
територии главно в четири общини: Несебър, Каварна, Балчик и Созопол (Фигура 4, Таблица 1).
Друга особеност е съсредоточаването на промените (след 2000 г.) в непосредствена близост до бреФигура 3. Урбанизирани територии на Черноморскаговата линия. За разлика от това промените през
та крайбрежна зона за 2016 г.
първия период (1977 – 1990) се намират главно във
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Фигура 4. Промени на урбанизираните територии на
Черноморската крайбрежна зона за 1977 – 2016 г.

2016 г. За почти всички общини минимални остават площите на промените през първото десетилетие на периода на социално-икономическа и
политическа трансформация (1990 – 2000) и максимални през 2006 – 2016 г. Като важна особеност
трябва да се отбележи, че сумарно промените в
южната част на Черноморската крайбрежна зона
са значително повече от тези в северната. Това
много силно е изразено в периода след 2000 г.
Максимална площ на разрастване на урбанизираните територии се установява в общините
Несебър, Каварна, Балчик и Созопол в периода
2000 – 2016 г. Това е свързано преди всичко с развитието на туризма и изграждането на нови хотели и ваканционни селища, както и с разрастването
на населените места (Несебър и Созопол), а също
и с увеличаването на индустриалните и спортните
обекти – ветропаркове и голф игрища (Каварна и
Балчик).
4. Заключение
Изследването на пространствено-времевите характеристики на географските обекти, в т.ч. урбанизираните територии, изисква използването
на съвременни геоинформационни технологии с

Таблица 1. Промени на урбанизираните територии по общини на Черноморската крайбрежна зона за 1977
– 2016 г.

Община
Шабла
Каварна
Балчик
Аксаково
Варна
Аврен
Долни чифлик
Бяла
Несебър
Поморие
Бургас
Созопол
Приморско
Царево
Общо

1977 - 1990 г.
15,76
0
51,91
0,61
265,41
0
0
4,51
0
7,83
558,00
95,65
0
0
999,68

Промени на площите (ha) по периоди
1990 – 2000 г.
2000 – 2006 г.
0
0
11,87
157,92
4,95
231,20
8,79
0
59,32
12,98
0
0
11,31
17,96
0
7,08
9,21
614,25
0
85,72
0
102,13
23,95
204,73
8,88
92,57
0
126,05
138,28
1652,58

Данните (Таблица 1) показват, че през целия
изследван период урбанизираните територии непрекъснато увеличават своята площ, като се разрастват, например с 999.68 ha през 1977 – 1990 г.
и с още 1823,75 ha (двойно повече) през 2000 –
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2006 - 2016 г.
2,22
381,23
263,54
38,15
37,54
8,20
24,42
24,90
625,08
89,52
41,38
204,23
35,36
47,98
1823,75

прилагане на ГИС за обработка и анализ на геопространствените данни и на дистанционни изследвания за съгласуваност, обзорност и повторяемост на измерванията за продължителен период.
Това позволява изследване на пространствените
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взаимоотношения и създаване на нова информация за географските характеристики на обектите.
Черноморската крайбрежна зона в България през последните две десетилетия се характеризира като район със значително разрастване
на урбанизираните територии. Във връзка с това
настъпват определени промени на земното покритие и земеползването, които генерират промени в
структурата на урбанизираните територии. Те са
свързани преди всичко с развитието на туризма и
изграждането на курортни комплекси, обновяването на инфраструктурата, изграждането на пристанищни съоръжения, разрастването на населени
места и усвояването на природни ресурси. Създадените геобази данни са подходящи да бъдат използвани при планиране, управление и оценка на
въздействието на урбанизираните територии върху околната среда на различни управленски нива.
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APPLICATION OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES FOR RESEARCH OF THE
DYNAMICS OF URBAN AREAS OF THE BLACK SEA COASTAL ZONE IN BULGARIA
Rumiana Vatseva
Аbstract: Research on the state and changes of urban areas is associated with the implementation of monitoring
and modeling activities that require the use of reliable databases and established technologies. For these purposes,
modern geoinformation technologies have an increasingly wide application, incl. remote sensing and geographic
information systems (GIS). They provide new opportunities for the study of urban areas not only by supplying
modern tools, methods and data for analysis, but also by integrating into a single system the processes of direct
observations and quantitative measurements with spatial analysis and modeling. The applied methodology is based
on the integration of remote sensing and GIS for analysis and assessment of the dynamics of the urban areas
of the Black Sea coastal zone in Bulgaria for a 40-year period 1977 - 2016. The data generated using remote
sensing (satellite and orthophoto images) were processed in a GIS environment and accurate, reliable and repeatable
quantitative and qualitative characteristics of the studied objects were obtained by geospatial analysis. The created
geodatabase is suitable to be used in planning, management and assessment of the urban areas impact on the
environment at different management levels.
Key words: urban areas, geoinformation technologies, monitoring, Black Sea coastal zone
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ПРОФ. ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ БАХМЕТЬЕВ –
ОСНОВОПОЛОЖНИК НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ПО
ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ

Пенка Лазарова,
секция „Физика“ към СУБ

Фотос 1. Порфирий Иванович Бахметьев
(1860 – 1913)

През 1891 г. в том XLIII, книжка 8 за месец юли на едно от най-известните и реномирани научни списания „Annalen der Physik und
Chemie“1 е отпечатана статията „Über den Einfluss
der Magnetisirung auf die thermoelektrischen
Eigenschaften des Eisens und Nickels“ („Върху влиянието на намагнетизирването върху термоелектрическите свойства на никела и кобалта“)2. Това
е първата българска научна статия в областта на
физиката. Подписана е от Порфирий Бахметьев,
с която авторът записва нов, български адрес в
областта на физическите науки: Sofia, Phys. Lab.
der Hochschule, April 1891 [1]. Оттогава да наши
дни българските физици са публикували стотици
научни изследвания в най-известните български и
чужди научни списания и са записали имената си
в световното научно творчество.
А името на Порфирий Бахметьев остава тясно свързано с развитието на науката у нас, както
и като основоположник на висшето образование
и научноизследователската дейност по физика в
България [2]. В продължение на 23 години той
живее, преподава и твори в София и допринася
за популяризиране името на България в научните среди в света. „Макар и русин по народност,

– пише професорът в Агрономическия факултет
на Софийския университет Петър Петров – този
човек с голяма международна известност, чиито
трудове са раздвижили умовете на най-големите
чужди учени, е наш учен, защото дълги години работи у нас, с което прослави и второто си отечество, което обичаше като малцина българи“
[3].
Порфирий Иванович Бахметьев (Фотос 1) е
роден през 1860 г. в с. Лопуховка, Саратовска губерния, Русия, в семейството на освободен крепостен селянин. Гимназиалното си образование
получава първоначално в град Сизран, а след това
във Волск, като на 17-годишна възраст вече „дава
заявка“ за бъдещето си – проявява голям интерес към физиката, сам конструира телеграфен и
телефонен апарат, като за проводници използва
струни от старо пиано и „предизвиква страх“ у
съселяните си с физическите опити, които прави
през ваканциите. През 1878 г. завършва блестящо
гимназията, но е принуден да напусне Русия по
политически причини и през есента на 1879 г. става студент в Цюрихския университет, Швейцария.
През следващата година докладва в Цюрихския
славянски съюз „Славия“3 своя първи оригинален
научен труд върху електрическия „телефотограф“
– далечен предшественик на телевизията, който „би могъл да служи на нашето око така, както служи телефонът на ухото ни“ и впоследствие
го описва в руското сп. „Электричество“ (1885).
Първата си научна статия – „Магнитный момент
железных проволочных пучков“, публикува през
1883 г. в руското списание „Журнал русского Фи-

Списанието е основано и издавано от Gren, Gilbert и Poggendorff. От 1891 г. списанието се издава от Видеман със сътрудничеството на Физическото дружество в Берлин и Х. Хелмхолц. von Helmholtz.
2
Bachmetjew, Р. Über den Einfluss der Magnetisirung auf die thermoelektrischen Eigenschaften des Eisens und
Nickels. – Ann. d. Phys. u. Chem. N.F. (Wied. Ann.), Band XLIII (Achtes Heft), S. 723 – 747).
3
Южная мысль“, 14 (27), окт. 1913 г.
1
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зико-химического общества“, а на 24 януари 1884
г. е предложен за член на авторитетното руско Физико-химическо дружество, в което членуват световноизвестни учени като Менделеев, Бутлеров,
Жуковски и др. Вероятно публикуваните по време
на следването му 11 статии, посветени на анализа на различни електромагнитни и термоелектрически ефекти, са причината след завършването на
висшето му образование по физика и химия (1884)
да бъде назначен за редовен асистент, а впоследствие и за частен доцент (1885 – 1895) в Цюрихския университет, където от 1.Х.1890 г. чете курс
по електричество и магнетизъм, а по-късно – и
по оптика, топлина и механика. През този период пише и рецензии на статии и книги по физика,
които свидетелстват за живите му интереси към
току-що публикуваната научна физическа литература. Само през 1886 г. в „Журнал Русского
физико-химического общества“ са поместени 13
рецензии с подписа Бхм., отличаващи се с изключително ерудирана и етична критика. През 1885 г.
открива в Цюрих „Институт за подготовка за постъпване в реални училища“, в който са се обучавали и редица българи.
През лятото на 1890 г. 30-годишният Бахметьев пристига в България по покана на тогавашния министър на народното просвещение Георги
Живков и става редовен преподавател по физика в
създаденото преди една година Физико-математическо отделение на Висшето училище в София (от
1894 г. Физико-математически факултет на Софийския университет). Условието за това е Бахметьев
да стане български поданик, какъвто той остава до
смъртта си4. У нас той създава и семейство, чиито
потомци и до днес живеят в България.
В Научния архив на БАН е запазено писмо
от декана на Философския факултет проф. д-р
А. Клайнер в отговор на направено запитване от
Министерството на народното просвещение до
ректора на Цюрихския университет проф. д-р Х.
Блумер относно кандидатурата на П. Бахметьев. В
писмото е обърнато внимание на склонността към
техническите изобретения и интереса на Бахметьев към практическите занимания по физика: „...
Бахметьев показваше голям напредък в практическата работа… В резултат на неговите проучвания на различни проблеми, той постигна успехи в
акустично-магнетичните и термо-електричните
проблеми и др... “. В писмото се обръща внимание и на „педагогическия талант“ на Бахметьев

– повечето от подготвените от него „около 30 – 40
ученици“, са били приети в Политехниката, както и на изобретателските му интереси: „Стремежите на Бахметьев като изобретател бяха
по-малко щастливи. Той направи предложение за
електрифициране и газифициране на Цюрих, за
което вложи много пари, но загуби“. Подчертана е „научната устременост“, която Бахметьев е
доказал освен с научните си публикации, но и с
„периодични дописки (реферати) в руски списания
относно нови явления в областта на физиката
и доклади в тукашни научни общества или в обществени сдружения“, както и неговата „склонност към фантазиране“ [4].
В Софийския университет, с който е свързан
най-значителния период от дейността на Бахметьев, той преподава в продължение на 17 години.
На 1 февруари 1895 г. е избран за редовен професор
в Катедрата по експериментална физика и метеорология, която ръководи до 5 януари 1907, а през
1897 г. основава Физическия институт към Висшето училище (ВУ)/Софийския университет, който
под неговото ръководство през 1907 г. разполагал
с апаратура на стойност 83 000 лв. по тогавашни
цени. Бахметьев бързо става една от популярните
и колоритни софийски личности – „..своеобразен
чуден човек, с внушителна външност, с едно сочно лице... неговата голяма общителност с хората...честите му реферати в научни дружества
и кръжоци го правеха много популярен. Неговите качества на отличен, всезнаещ събеседник, го
правеха търсен за всяка компания от интелектуалци... “ [5]. През 1898 г. е избран за дописен член
на Българското книжовно дружество, днешната
Българска академия на науките, а през 1900 г. – за
неин действителен член (академик).
От 1 октомври 1890 г. Бахметьев започва да
чете курс по електричество и магнетизъм, а след
това и по оптика, топлина, механика. В запазените в Университетската библиотека на Софийския
университет литографски записки на лекциите на
Бахметьев по електричество и магнетизъм, четени
през 1893 – 1896 г., и в съхранявания в библиотеката на Физическия факултет обширен конспект
по физика от 1905 – 1906 и 1906 – 1907 г. (механика, акустика и оптика, топлина, електричество и магнетизъм) прави впечатление фактът, че
в изложението на автора присъстват последните постижения на физиката в съответния раздел.
Така напр. той пише: „напоследък проф. Леман е

През първата учебна година на новосъздаденото отделение лекции по физика е чел математикът Емануил
Иванов (бел. авт.).
4
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доказал, чрез поляризацията на светлината, че
съществуват и течни кристали“, разглежда току-що извършените опити за „телеграфиране без
жици по въздуха“, ,,миналата година бяха намерени методи за доказателство на двойното пречупване на лъчите от електрическата сила…“ и др.
Лекциите му са с практическа насоченост, дори и
при по-абстрактните физически закони дава сравнителни примери или съответното практическо
приложение – Волтова дъга, електродвигатели,
свещ на Яблочков, електрически часовник и т.н.
Според доц. Младен Цонев наречената от Бахметьев „добавка“ към лекциите от 1885 г. „Теории на
електромагнитните мотори. Изчисляване на полезното им действие“ може да се счита за първите
академични електротехнически знания в България
[6, с. 152]. Много прецизен и коректен в споменаване на имена и дати при постиженията на учени,
Бахметьев премълчава името си при рисуване схеми на конструирани от него уреди или изследване.
Така например в лекциите си от 1895 г., описвайки
телефотографа като „уред, с помощта на който
може да се види от един град в друг“, той изобщо
не споменава името си.
Бил е обаятелен лектор, умеещ да влиза в
контакт с аудиторията. Със студентите си е бил в
топли, дружески отношения: „Надарен със силен,
чудновато синтетичен ум, богат с идеи, често
пъти смели, но не химери, той увличаше слушателите си. Изложението му беше тихо, спокойно, приятно и понякога подслаждано с шега,
свързана с лекцията. Майстор на научното слово... Аудиторията, най-голямата тогава, винаги
беше натъпкана със студенти, дори и от други
факултети“ – така описва П. Бахметьев бившият
му студент Георги Николов [7, с. 1]. Един от многобройните студенти, който си спомня за Бахметьев с признателност и възхищение, е биологът
Делчо Илчев: „В неговите лекции имаше всякога
нещо своеобразно... Той говореше твърде просто.
Сам се увличаше в лекцията си, с което увличаше
всичките си слушатели и оживяваше сухия предмет на лекцията си… Умението да говори правеше проф. Бахметьев твърде интересен събеседник... винаги неуморим, винаги увлекателен…
повечето млади сили, излезли от тоя факултет,
що работят сега научно, дължат почит и признателност към своя учител за неговите тъй ценни съвети и поощрения“ [8].
Когато постъпва във Висшето училище,
Порфирий Бахметьев намира сбирка от 295 физически апарата, прехвърлени с протоколи от Първа
софийска мъжка гимназия, вероятно за да не се

губи време в чакане на специален кредит и доставката на исканата апаратура [9]. Тези уреди са били
достатъчно добри за обучението по физика в средните училища, но не покривали курса по експериментална физика, четен във Висшето училище.
Бахметьев отдава голямо внимание на лекционните физически демонстрации и на практическите
занимания със студентите и с много ентусиазъм се
заема да създаде необходимата материална база за
преподавателската и научноизследователската работа по физика. През 1895 г. в статията си „Какво
нещо е физически институт“ [10] той отбелязва
някои от уредите и апаратите във физическия отдел, които „биха направили чест и на европейски
университет“, както и че практическите занятия
по физика „са наредени по европейски образец…
правят се и някои от по-важните опити, като:
опити с електрическа машина, с пневматична
помпа, с центробежна машина и пр.“ [10, с. 116].
Заслугата за това е на Бахметьев, който доставя от
прочути по онова време женевски и парижки фирми в чужбина десетината апарати (фотометър на
Вебер, електрометър на Хартман и Браун, няколко малки и един голям галванометър на Видеман,
електрометър на Колрауш и т.н.) или ги изработва
заедно със своите студенти, което определя като
„нововъдение“. В същата статия Бахметьев обосновава необходимостта от физическа библиотека,
лаборатории (за калориметрични, оптични, акустични, електрически, магнитни и общи измервания), кабинети за преподаватели, големи и светли
аудитории, разглежда най-подробно уредите, с
които трябва да се обучават студентите и т.н. [10,
с.111 – 118]. През 1895 г. колекцията от изработените физически уреди на Висшето училище, които
„действат всичките и могат да заменят апарати, които струват скъпо“, е вече над 100. Без да
познава съвременния термин „изследователски
подход в обучението“, Бахметьев учи студентите
да се упражняват във физическата лаборатория не
само с „правене на опити и научни измервания, но
и с направяне и приготовление на самите апарати, без помощ на особено скъпи средства“. Защото бъдещите учители трябвало да могат да сами
да подготвят и ремонтират „нужните за преподавания материал пособия и да се впущат в усъвършенстването на разните апарати и даже в
откривание на съвсем нови…“ [11, с. 8].
На заседанието си от 27.ХІІ.1891 г. Съветът
на преподавателите на Висшето училище решава
училището да вземе участие в първото Пловдивско изложение. Създадена е специална комисия от
преподаватели от Физико-математическото отде-
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ление, която има за задача да подбере нагледни материали и пособия, изработени от възпитаниците
на ВУ за онагледяване на учебния процес. Представянето на отделението на изложението през лятото на 1892 г. е успешно – то показва първите успехи в тригодишната работа на преподавателите и
техните ученици. Със сребърен медал е отличена

участват в първото Пловдивско изложение, намираме в статията „Апарати и модели, изложени от
Физическото отделение при ВУ в София“, отпечатана във в. „Нашето първо изложение“ в която се
дава висока оценка на представените уреди, изработени „от нашите прилежни ученици по физиката, под прямото ръководение на учителят им,

Фотос 2. П. Бахметьев с най-близките си сътрудници – студенти и бъдещи преподаватели и
асистенти във Висшето училище, във физическата лаборатория на ВУ (1894). Отляво надясно: Петър Пенчев, Порфирий Бахметьев, Янаки Въжаров, Георги Стамболиев, Никола
Стоянов

колекцията от 43 апарати и модели, 13 от които със
съвсем оригинална конструкция или с подобрени
модификации, изработени от студентите във физическата лаборатория под ръководството на П. И.
Бахметьев [12]. Сред тях са: автомат-промивател
на химически утайки, който според доц. Младен
Цонев е предшественик на днешната комплексна
автоматизация [6, с. 156]; електрически ареометър; прибори за доказателство на законите на Ламберт, на Джаул, действието на соленоид върху соленоид; магнитни капани за определяне силата на
магнетизма в зависимост от дебелината на телата
и т.н. Съобщения за разработените от него уреди
Бахметьев прави през периода 1892 – 1893 г. в сп.
„Вестник опытной физики и элементарной математики“. Другите 30 уреда са били копия на вече
известни опитни постановки, но като се има пред
вид, че физиката се изучава във ВУ едва от три
години, това е безспорен успех за преподавателя и
студентите му. Подробно описание на колекцията
от физически уреди, с които студентите по физика
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г-на Бахметьева.... трябва да отдадем на тоя
пръв плод на тая практическа школа най-похвално и напълно признателно оценение, както и
да честитим на инициаторът, г-ну Бахметьева,
очевидната сполука“ [11, с. 8].
Ползата от изложената колекция уреди е
очевидна – освен за училищното дело като полезна информация за учителите, тя обогатява материалната база на Физико-математическото отделение. Нещо повече – в края на миналия век, когато
в някои страни в Европа физиката е била считана за чисто математическа наука, първите стъпки
на висшето образование по физика у нас са били
свързани с онагледяването на физичните закони и
явления.
Най-способните студенти Бахметьев привлича в научните си изследвания, които продължава след идването си в България. Я. Въжаров
изучава относителната топлина на някои амалгами и извършва термометрически изследвания. Н.
Стоянов изследва влиянието на околната среда
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върху електрическото последействие, Г. Стамболиев – зависимостта на електрическите токове от
нагряването на изследваната жица и положението
ѝ в пространството. П. Пенчев прави калориметрични измервания на колоидално сребро, определя относителното тегло на алотропното сребро и
коефициента на разширяването му. „Такива специални издирвания –– пише Бахметьев – карат
студентите самостойно да мислят, да се вдълбочават в същността на работата и им развиват любов към науката… за да може млада България да покаже жизнедеятелност и в областта
на точните науки“ [10, с. 118].
Когато идва в България, П. Бахметьев вече
има около 20 научни публикации в най-реномирани международни списания. Той продължава
научноизследователската си дейност, поставяйки
началото на научните изследвания в България в
областта на физическите науки: физика на твърдото тяло (магнетизъм и термоелектричество),
геофизика (изследване на земните токове), биофизика (анабиоза при ниски температури – „мнима
смърт“, както той я нарича) – първото голямо научно откритие, направено в България. Продължава изследванията си по магнетизма, като ги
свързва и разширява с изследвания върху термоелектричеството, които го довеждат до идеята за
измерване на земните електрически токове, които
го интересуват „поради своето научно и практическо приложение… аз исках да се възползвам от
тях за телеграфиране без жици“ – пише той [13].
Започва ги през 1893 – 1894 г. заедно със своите
студенти (Фотос 3). Имал намерение да ги проведе по целия Балкански полуостров, но поради
липса на средства се ограничава в Софийското
поле, Петрохан, Лом и Русе. Подобни изследвания
са били извършвани в Париж, Гринуич, Павловск,
близо до Петербург. На мястото на сегашното езеро в Борисовата градина е бил създаден специален полигон с физическа апаратура. Бахметьев
усъвършенства методиката на тези изследвания
чрез използване на т.нар. електроди на Брандер,
представляващи глинени цилиндри, пълни с цинков сулфат, които са съединени чрез проводници с
галванометър. Електродите се заравяли в земята и
се отчита силата на земния ток. При измерванията си той свежда до минимум паразитните токове,
отчитайки влиянието на въздуха, температурата и
влажността на въздуха, температурата на почвата.
За да изследва влиянието на просмуканата в почвата вода, през летните месеци използва пожарната команда на София за поливане на изследвания
от него участък. По време на слънчевото затъмне-

ние на 9 август 1896 г. установява, че то не влияе
на земните токове и магнитната деклинация. Направените експерименти в лабораторни и в полеви условия с различни типови почви показали
реалността на земните токове и повсеместното им
разпространение. Резултатите от тези изследвания
Бахметьев публикува общо в 12 научни статии, от
които 4 – на руски и 5 на немски език. За тези проучвания той получава три пъти премия от Бостънския университет, а през 1907 г. защитава успешно
дисертация на тема: „Съвременно състояние на
въпроса за електрическите земни токове“ и му е
присъдена научната степен „доктор по философия“ от Цюрихския университет. Така са положени основите на геофизичните проучвания в България. Според руския учен Ю. И. Блох, който прави
подробен анализ на изследванията на Бахметьев
върху земните токове, резултатите от тях могат да
се използват и от съвременната вулканология [14].
Според акад. Буреш броят на статиите на

Фотос 3. Изследване на земните електрически токове (Бояна, 1894). Отляво надясно: Н. Стоянов, Я.
Въжаров, П. Бахметьев, Г. Стамболиев, П. Пенчев,
Порфирий Бахметьев, Янаки Въжаров, Георги
Стамболиев, Никола Стоянов

Бахметьев е над 220, част от които са и до днес
неизвестни. Публикувани са в повече от 35 научни списания, издавани в България, Русия и Германия. Около 100 от тях са в областта на физиката
(магнетизъм, термоелектричество и термодинамика, земни електрически токове). Според класификацията на акад. Буреш останалите са в областта
на ентомологията и пчеларството; трудове върху
температурата на насекомите, биометрични публикации; библиографски статии и рецензии и в
други области [5, с. 76].
Интересите на Бахметьев към ентомологията, които датират още от времето на следването
му в Цюрих, са причина с помощта на физически
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методи да започне да изучава насекомите. Когато
подготвя лекциите си по топлинни явления, той
решава да разгледа въпроса за температурата на
насекомите и установява, че в литературата няма
достатъчно данни по този въпрос. За измерване
на телесната температура на насекомите разработва уред, работещ на принципа на термодвойката, наречен „електрически термометър“, свързан
с чувствителен галванометър на Видеман. С помощта на апаратурата си извършва редица опити,
в резултат на които получава ценни данни за температурата на насекомите при различни условия.
При идването си в София започва да проучва пеперудната флора на България, резултат от които са
редица публикации и монографията „Пеперудите
в България“ (на руски език), която според акад.
Буреш става настолна книга на всеки български
ентомолог [5, с. 27].
При изследване влиянието на ниските температури с помощта на миниатюрни термодвойки
върху жизнените прояви на пеперудите, при охлаждането им под 0о С той открива, че температурата им отначало рязко спадала до –10о С, след
което рязко се покачвала до –1,7о С , а след температурен скок в интервала от –4,5о С до –10о С пеперудата може да се съживи и установява условията,
при които това става [15]. Това явление е т.нар.
анабиотично състояние (мнима смърт при преохлаждане). Състои се в изстудяване на организми,
постепенното им размразяване и възстановяване
на жизнените функции, което е свързано с междинната течнокристална фаза на телесните течности при прехода им от течно в твърдо състояние.
По-късно прави опити по анабиоза и с

Фотос 4. П. Бахметьев със сътрудници в лабораторията по време на изследвания върху анабиозата.
Отляво надясно: кап. Таракчиев, Петър Петков, П.
Бахметьев, Г. Георгов

34

по-висши животни (прилепи) в импровизирана
лаборатория, която се помещавала в една неголяма стая в жилището му с доброволни помощници: кап. Таракчиев – зет на Бахметьев, Г. Георгов,
преподавателя в Софийската мъжка гимназия Д.
Илчев, д-р Иван Буреш и студентът по зоология
Петър Петров (впоследствие професор в Агрономическия факултет на Софийския университет),
който му доставял прилепите. По описание на
акад. Буреш в средата на стаята „върху полилея
висяха с главата си надолу няколко живи прилепа,
други цвъртяха в кафези, наслагани върху пода.
Върху масата беше поставен Видемановия галванометър, а на висок станок – зрителна тръба…
Вред наоколо се търкаляха електрически жици…
В стаята беше хладно, за да не се топи леда,
който служеше за охлаждане на прилепа“ (Фотос 4) [16]. Работели предимно нощем, тъй като
минаващият близо до дома на Бахметьев трамвай
предизвиквал смущения в работата на галванометъра на Видеман. На 8 февруари 1912 г. е първият сполучлив опит – със замразяване до –22о на
тялото на прилеп, при което сърцето му се заледило. След постепенното размразяване прилепът
оживял, а след двудневно наблюдение излетял
през отворения прозорец [17, с. 619]. Откритието
на анабиозата – състояние, в което изпадат някои
живи организми при охлаждане под определена
температура, е първото голямо научно откритие,
направено у нас. То донася на Бахметьев международна известност, като в продължение на 70 години е бил най-цитираният автор в тази област на
науката. Научните му публикации в тази област са
21. Постигането на впечатляващите резултати от
изследванията в областта на биологията „се дължат на големите му познания по физика. Голям
учен като физик, той винаги имаше представа за
законите, на които почиват наблюдаваните от
него биологични явления. А оттам и голямата му
продуктивност на всеобхващащия му ум, непрестанно раждащ теории, обобщения и остроумни
обобщения…“ [3]. „Рядко съчетание на физик и
биолог“ – така определя Бахметьев Вл. А. Петров,
който прави подробен анализ на биологичните му
изследвания и отзвука от тях в международната
научна общност [18]. Тези си изследвания ученият
обобщава в тритомния си труд „Експериментални
ентомологични изследвания от физикохимична
гледна точка“. В предговора към т. 1, отпечатан
през 1901 г., световноизвестният биолог Август
Вайсман нарича Бахметьев „опитен физик и учен
ентомолог“, който: „…отправяйки своя физически ум към биологичните явления у насекомите и
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прилагайки измерителните методи на модерната физика, постига забележителни резултати…
Проф. Бахметьев поставя основите на ново направление в биологичните изследвания и може със
сигурност да се очаква, че неговите изследвания
ще възбудят интерес у всички, които се занимават с изучаване на биологичните явления“ (цит.
по [18, с. 15]).
Наред с експерименталните и теоретичните
изследвания Бахметьев търси и практически решения на анабиозата – лекуване на туберкулозата
чрез преохлаждане, транспортиране на рибите в
анабиотично състояние, замразяване на пчелите и
на домашните животни през зимата, за да се икономиса храна. Той вярвал, че в анабиотично състояние в бъдеще ще могат да се приведат и други
млекопитаещи, вкл. и хора. За смелите му идеи,
някои на границата с фантастиката, в Русия бил
наречен „съвременният Фауст“, а за изследванията му в областта на анабиозата Руската академия
на науките му присъжда престижната премия на
името на акад. К. М. Бер.
По редица причини забележителната изследователска дейност на проф. Бахметьев остава
недооценена у нас. Бостънският университет го
кани на работа, като му предлага най-добри условия. Дълбоко огорчен от недооценяването на научната му дейност в България, липсата на средства
за изследванията и отношението на някои професори към него, той с радост приема поканата от
Московския университет „А. Л. Шанявски“ да
чете лекции и да оглави специално създадената
лаборатория по анабиоза. През 1913 г. заминава
за Русия заедно със семейството си. За да събере
средства за обзавеждане на лабораторията, предприема пътешествие по южните градове с цикъл
лекции за анабиозата под заглавие „На границите между живота и смъртта“. Големият успех и
интересът, който предизвиква у специалистите и
обикновените хора, е широко отразен в руските
вестници. През лятото на 1913 г. отива в Саратов,
където присъства на заседанието на Дружеството
на естествоизпитателите, чийто почетен член е от
почти 10 години. Пет дни е бил в родната Лопуховка, където е посрещнат с камбанен звън и с
хляб и сол. Преждевременната му смърт на 14 октомври 1913 г. попречва на плановете му да продължи научните си изследвания в родината си, в
която е напуснал преди 35 години. По решение на
семейството книгите и ръкописите му са предадени на Шанявския университет. На погребението
му на държавни разноски и с големи почести в
Миуското гробище в Москва са присъствали мно-

го професори, студенти и граждани. Вестниците
са излезли с дълги статии за живота, творчеството
и заслугите му, издадени били много некролози,
получени били траурни телеграми от много академии на науките. Мозъкът му е бил поставен в
Московския университет, а бюстът му – в института „Шанявски“, чието ръководство решава да
се построи лаборатория по анабиоза по плановете, останали от Бахметьев. За съжаление Първата
световна война попречва на тези планове.
У нас Бахметьев активно е участвал и в обществения живот. Често изнасял сказки по различни въпроси. Увличал се е от смели хипотези,
нови проекти и течения, които са поразявали със
своята ширина и поетичност. Бил е нестандартна
личност, неспокоен дух, човек с много широки
интереси, занимателен събеседник, винаги отзивчив и готов да помогне. Написал е 33 статии и дописки в чуждестранни ежедневници, „съдържащи
увлекателни събития и случки, станали по време
на Балканската война“ [5, с. 76] – свидетелство, че
е приел България като втора родина. Една година
след откриването на рентгеновите лъчи в сътрудничество с руския лекар Павлов прави първата
снимка на човешко тяло в България [19, с. 145].
Според Д. Илчев е бил лектор и в Техническото
училище в София [8, с. 6]. Известно е, че още
с идването се в България е бил назначен от кмета на София Д. Петков за член на създадената на
12 юли 1890 г. комисия, която трябвало да проучи
възможностите за осветяване на столицата ни с
електричество. Според доц. Мл. Цонев Бахметьев
заема „видно място в историята на българското изобретателство не само като изобретател, но и като
учен, който „туря присъда на разни изобретения
в България“ и ако не одобри изобретението, значи
„то е било празна работа“ (цит. по [6, с. 162]).
Покрай научните изследвания на Бахметьев
като че ли остава в сянка неговата дейност като
библиограф и рецензент. Той реферира в чужди
списания български научни трудове и по този начин ги популяризира. Покрай тях „много от големите чужди умове научаваха, че съществува България и че тя има научна култура“ – пише проф.
П. Петков [3]. Автор е и на редица научнопопулярни статии и на един роман – „Завещанието на
милиардера (метод за разработка на естествените
науки в бъдещето)“ (Москва, 1904), в който обосновава и развива идеята за построяване на един
международен биологически институт, като на
всеки отдел поставя начело най-бележития (жив
или починал) представител на съответния раздел.
Повече от 100 години по-късно намираме анало-
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гия на тази идея със съвременните европейски научноизследователски структури.
Проф. П. Бахмеьев е бил редовен член на
Физико-химическото дружество в Петербург и
на Физическото дружество в Цюрих, член-основател на Физико-математическото дружество и на
Природоизпитателното дружество в София, почетен член на Физико-медицинското дружество, на
Дружеството за аклиматизация на животните и
растенията в Москва и на Московския хладилен
комитет, член на Ентомологическото дружество
в България, на Българското природоизпитателно
дружество, на Всеславянския пчеларски съюз, на
Императорското общество на любителите на естествознанието, антропологията и етнографията
в Русия и много други научни общества – доказателство за всестранните му интереси.
Трудно е в рамките на тази статия да бъде
описана цялостната изследователска, научно-организационна, популяризаторска и книжовна дейност на Порфирий Бахметьев – един от първите
трима действителни членове на БКД (БАН) в областта на физическите науки, първият професор
по физика в нашата Алма Матер, откривател на
първото голямо научно откритие, направено у нас,
който казвал, че има „три отечества: Русия – неговата родина, с която се разделил при 37 години, Швейцария – където получи образованието
си, и България, която му даде своето гостоприемство в разцвета на неговата деятелност“ [8,
с. 8]. Преди 130 години проф. Бахметьев постави
началото на висшето образование и научноизследователската дейност по физика у нас. Той остави
след себе си като последователи талантливи учени
– физици и биолози: проф. Петър Пенчев, акад.
Иван Буреш, акад. Методи Попов, проф. Петър
Петков и много други. Международно признатият
учен, прекарал у нас 23 години от 30-годишната
си творческа дейност, с близо 200 публикации,
под които стои подписът „Порфирий Бахметьев,
София“, популяризира името на страната ни в научните среди в чужбина и показа на света, „че и в
малка България се заражда наука“ [5, с. 64].
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PROF. PORFIRY IVANOVICH BACHMETJEW –
FOUNDER OF THE HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN PHYSICS IN BULGARIA
Penka Lazarova
Abstract: TThe article follows the path of the scientific, teaching, and organizational activity of prof. Porfiry
Ivanovich Bachmetjew (1860 – 1913) – the first professor in physics in the Sofia University, one of the first
three academicians in Physics – full members of the Bulgarian Academy of Sciences, one of the founders of
the Physical and Mathematical Society in Sofia (1898).
On October, the 1st, 1890, he began to teach a course in electricity and magnetism, and as well as in optics,
heat, and mechanics. On February, the 1st, 1895, he was elected as a full professor and a head of the Department
of Experimental Physics and Meteorology, until January, the 5th, 1907. In 1897 he founded the Institute of
Physics at the Higher School in Sofia (Sofia University). He paid great attention to the lecture demonstrations
and the practical courses with the students and created the necessary equipment for the teaching and research
in physics. Prof. Bachmetjew set up the beginning of scientific research in Bulgaria in the field of physical
sciences: solid state physics (magnetism and thermoelectricity), geophysics (study of terrestrial electricity),
biophysics (anabiosis at low temperatures – „imaginary death“, as he called it) – the first great scientific
discovery made in Bulgaria.
Professor Bachmatjew spent 23 years of his 30 years professional scientific career in Bulgaria and left as
followers a number of talented physists and biologists.
Key words: Porfiry Bachmetjew, first professor in physics, Sofia University, physical sciences
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КАК СЕ ЗАРОДИ И ИЗРАСНА ИНСТИТУТЪТ
ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ ПРИ БАН*
Акад. Румен Цанев
Преди 50 години, малко преди 9.IX.1944 г.,
когато бях студент по медицина, бомбардировките
на София ни принудиха да продължим следването
си по различни краища на България. Част от студентите имахме занятия в гр. Луковит в градската
болницa, където и живеехме. В тази болница стана
една среща, която определи моя път към сегашния
Институт. Вместо да чета медицинска литература
за изпит, аз си носех учебници по физика. Един
от болните ме завари един ден да чета учебник по
квантова физика, нещо, което четял и той. Това
беше Иван Недялков, талантлив математик, бъдeщ
професор по теоретична физика, сега покойник. С
този човек се сприятелихме, но след това събитията ни разделиха и аз не очаквах от това познанство
нещо повече от един нов приятел.
Но по това време в България се бeше завърнал световноизвестният генетик Дончо Костов.
През 1946 г. той основал в БАН нов Институт по
приложна биология и развитие на организмите.
Търсел хора и особено човек, който се интересува
от химия и физика, тъй като Д. Костов беше убеден привърженик на физикохимичното направление в биологията. Аз не го познавах, не знаех и
за тези негови намерения и се готвех за лекарски
стаж. Оказа се обаче, че Иван Недялков бил близък с него и ме препоръчал за асистент в новия институт. Така в края на годината аз се явих на среща
с Д. Костов. Трябваше или да приема предложението и да се откажа от лекарска практика, или да
отида на едногодишен лекарски стаж. Разбира се,
аз избрах първото, тъй като имах силното желание да работя експериментална работа в областта
на биологията. За това си решение никога не съм
съжaлявал.
Така почти в самия край на 1946 г. бях назначен за асистент в новия институт, където се
зароди онова ядро, от което се разви днешният
Институт по молекулярна биология (ИМБ). Като
начало Инстутът се настани в една стая на Природонаучния музей на ул. „Бенковски“. Появиха се и
още хора – Иван Григоров, един от бъдещите директори на Микробиологичния институт; Манол
Стоилов, също един бъдещ директор на Институ-

та по генетика. Дойде от Агрономическия факултет и Димитър Циков, който от преди това беше
започнал работа с Д. Костов. Първата ни дейност
беше заедно с прислужника бай Тони да поръчаме
и да домъкнем столове и маси. Условията за научна работа бяха много по-лоши от сегашните, практически бяха нулеви. Така че първата ни дейност
се ограничаваше главно до хамалогия. Тази първа
практика се оказа много дълготрайна.
Още сега искам да подчертая, че всичко,
което беше зародишът на бъдeщия ИМБ, беше
пренасяно много пъти на нашите ръце. От стаята
на ул. „Бенковски“ сe преместихме в Биологичния
институт, където Д. Костов заместваше отсътстващия от страната Методий Попов. В двора на този
институт Д. Костов беше организирал строителство на едноетажни постройки за новия институт
и жилища за сътрудниците му. За днешните ни
представи това бяха бараки, но тогава ни изглеждаха нещо, за което може да се мечтае, още повече, че щяхме да живеем там, където ще работим.
Второто преместване беше в тези нови постройки.
Обстановката беше направо идилична. Голям двор, обрасъл със зеленина и дървета близо
до гората. Няма ги днешните огромни и грозни
каменни здания, липсва автомобилният поток по
Цариградското шосе. Няма и градски транспорт
до града. На М. Попов е отпуснат служебен файтон, управляван от бай Гълъб и на обед, когато си
тръгва, той винаги кани някого да се качи на файтона, който е „за града“. За разлика от тези, които
днес се возят в мерцедеси, М. Попoв смяташе, че е
недопустимо да използва сам файтона. Возил съм
се със него и още си спомням как по пътя се задава
случаен автомобил, нещо, което беше рядкост. М.
Попов гледа разтревожен и казва: „Гълъбе, Гълъбе, спирай! Кола!“. Гълъб отбива файтона и изчаква да отмине колата.
Ще избързам във времето, за да кажа, че когато тези хубави години отминаха, ние пак се местихме за трети път в зданието на Геологическия
институт на БАН, а след това за четвърти път там,
където сме сега. До такава степен свикнахме, че
ще се местим, та закупихме и дебели хамалски въ-

Непубликуван доклад, четен от акад. Румен Цанев, на Тържественото честване на 35-ата годишнина
на Института по молекулярна биология при БАН (октомври 1995 г.).
*
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жета. Всички до един взимаха участие в тази дейност, независимо от длъжността. И трябва да отбележа, че никой не се оплакваше, никой не каза,
че не е назначен за хамалин. Оплаквания, които
сега могат да се чуят.
Както виждате, разбърквам датите и местата. Връщам се в началото – към нашата научноизследователска работа, която трябваше веднага да
започнем. За насочването ни към днешната тематика още тогава важна роля изиграха две западни
книги. След 9 септември 1944 г. в България бяха
организирани международни младежки строителни бригади. Един от участниците, младият биолог
от Швеция Ларс Еренберг, ми подари известната
книга на още по-известния белгийски биохимик
Ж. Браше „Embryologie chimique“. Браше също
проповядваше своите физикохимични възгледи за
живота – нещо, което много ми допадаше. Втората
книга бяха материалите от първия международен
конгрес в Англия върху нуклеинoвите киселини,
която Д. Костов донесе оттам.
Тези две книги окончателно определиха с
какво ще се занимаваме и се занимаваме и до днес
в ИМБ. На времето „Химичната ембриология“ ни
беше настолна книга, нещо като Библия. Това допадна много и на Д. Костов, който беше генетик и
вярваше в наследственото вещество и в законите
на физиката и химията.
Но как да започнем, когато нямаше нищо? Д.
Костов беше не само голям ентусиаст, но и много
активен и енергичен човек. Успя да се свърже с
един българин, емигрирал в САЩ, и да го помоли
за съдействие. За разлика от днешните емигранти, този родолюбив българин подари на института
ценна и скъпа за тогава апаратура – един модерен
бинокулярен микроскоп, микротом за хистологични срези и още не помня какви машини за опитното поле край Враня.
От своя страна, ние разровихме мазетата на
някои институти, засегнати от бомбардировките – Института по биология, Клиниката по кожни
болести и др., и намерихме някаква стъклария и
ценни хистологични бои в малки количества, но
достатъчни, за да остане част от тях и до днес. За
да приложим метода на Браше за цитохимично
доказване на РНК, ни беше необходима рибонуклеоза. В началотo я получавахме от слюнка, която
трябваше да събираме за тази цел, а не за да оплюваме някого, както се прави напоследък. По-късно
получавахме този ензим по-културно – от телешки
панкреас.
Така стана възможно да се започне хистохимична работа върху ролята на РНК при наранява-

не, регенерация и злокачествен растеж. С метода
на Браше се получиха и първите резултати и първите публикации. Оформи се една цитохимична
лаборатория и тук искам да отбележа прекрасната
и всеотдайна работа на първата ни лаборантка Надежда Джифарова, сега пенсионерка, която дълги
години беше един незаменим помощник.
Още на втората година от началото на нашата дейност, през 1949 г., преживяхме сесията
на БАН, която разгромяваше „Вайсманизма-Морганизма“ и обещаваше да отстояваме учението
на Лисенко. Но не всички преживяха тази сесия.
Събитията от онова време са добре известни и ги
споменавам, само защото са свързани и с ранната смърт на Д. Костов, който ни остави още нестъпили на краката си в науката. Все пак той успя
да отговори на въпроса, как ще работим след тази
сесия. Още чувам думите му: „По науката, а не по
Лисенко“.
Смъртта на Д. Костов доведе до сливането
на неговия институт с Института по биология на
М. Попов. Цитохимичната лаборатория остана в
този нов комплекс. Новият ни шеф стана М. Попов. Той беше запазил младежкия си ентусиазъм,
беше отдаден изцяло на теорията си за клетъчната
стимулация и естествено такава задача беше поставил и на своите сътрудници, воден от патриотичното си желание да помогне на практиката за
увеличаване на селскостопанските добиви.
Цитохимичната лаборатория обаче, както казах, беше с друга насоченост. От друга страна, аз
не бях съгласен с постановките на стимулационната теория и практика, нещо, което неведнъж
водеше до остри спорове между мен и М. Попов.
По този повод искам да изтъкна една важна черта на моя тогавашен шеф – неговата толерантност
към тези наши сблъсъци. Въпреки че ме наричаше
„неверний Тома“, той не само не ме преследваше,
но точно обратното – по всякакъв начин ме поощряваше и подпомагаше Цитохимичната лаборатория. При М. Попов станах и старши научен
сътрудник, за което той направи доклад по своя
инициатива. Такова едно поведение заслужава да
служи за пример.
Няколко години след смъртта на М. Попов
Цитохимичната лаборатория през 1960 г. стана самостоятелна Централна биохимична лаборатория
(ЦХБЛ), като към нея се присъедини и Секцията
по биохимия от тогавашния Институт по експериментална медицина заедно със своя ръководител
А. Калайджиев и няколко души, между които и химичката Лили Вълчева, която по-късно се включи
активно в работата на новото звено. Калайджиев
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замина за ГДР и там си остана. Въпреки че ЦБХЛ
бе създадена на 1 април, нейната поява не беше
шега. Тя продължи тематиката на цитохимичната
лаборатория, в която на централно място застанаха нуклеиновите киселини и тяхната биологична
роля.
По това време ЦБХЛ се подсили с идването на д-р Георги Марков. И той беше от племето
на ентусиастите, напусна лекарското си място в
Софийския онкодиспансер и дойде заедно да работим в още неукрепналата лаборатория. С него,
още преди да дойде, бяхме започнали съвместна
работа по лечението на атонични рани с хидролизат от РНК, една идея, подсказана от първите
резултати от цитохимичните изследвания на поведението на РНК при нараняване. Д-р Марков
допринесе много за развитието на лабораторията
и по-нататък за Института. След време той стана
и професор и завеждаше една от секциите, в които
се зароди и генното инжинерство.
Със създаването на ЦБХЛ свършва предисторията и започва истинската 35-годишна история
на днешния Институт. Стана възможно да се увеличи и щатният му състав. Освен вече споменатите лица, на работа постъпиха оше млади жадни и
за наука специалисти. Един от първите беше Дончо Стайнов, завършил физика. Той беше и първият
физик у нас, който реши да се посвети на молекулярната биология, едно ново направление, което
на Запад беше създадено от физици.
Д. Стайнов бързо се справи с новата за него
област и както очаквах, допринесе много за нейното развитие у нас. За съжаление, от дълги години той остана да работи в Англия, където успешно
продължи своите изследвания в същата област.
Много време би отнело, ако трябва да проследя щатния растеж на нашия колектив, който от
20 души в началото нарасна на около 150. Искам
да подчертая, че по онова време научната дейност
имаше голяма притегателна сила и млади хора с
голямо желание се бореха да постъпят на научноизследователска работа. За разлика от сега, когато имаме свободни места, но не могат да се намерят хора. Като пример мога да посоча днешния
зам.-директор на ИМБ, Надежда Спасовска, която
беше една от първите в цитохимичната лаборатория и работи една година без заплащане, докато
се разкрие щатно място. Едни от първите бяха и
Бистра Ташева, Йорданка Младенова, Людмила
Кокилева.
Още в самото си начало ЦБХЛ загуби един
многообещаващ млад биохимик, Георги Саев,
който дойде с голям ентусиазъм и сложи начало на
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Секцията по ензимология. За него и досега всички
по-възрастни си спомняме и скърбим за неговата
тъй ранна трагична гибел. Ще избързам да кажа,
че след време загубихме и уважавания от всички
ни чл.-кор. Александър Спасов, а също и още двама наши ценни сътрудници – Евгения Райчева и
Добри Генчев.
След смъртта на Г. Саев неговата секция се
оглави от нещатния сътрудник на ЦБХЛ проф. Тодор Николов, а след неговото напускане ензимологичното направление беше продължено от Любен Долапчиев.
Ако ЦБХЛ прерастна сравнително бързо –
през 1972 г. в институт, първоначално по биохимия, а после през 1977 г. – по молекулярна биология, това се дължи на прекрасния колектив, който
постигна бързо научни успехи, утвърдили авторитета му не само у нас, но и в чужбина. Освен споменатите имена ще посоча още покойния проф.
Александър Спасов, чл.-кор. на БАН, който сложи
начало на Секция по синтез на биологично активни вещества; Евгени Головински, който успешно
продължи делото на Ал. Спасов, стана професор
и чл.-кор. на БАН и няколко години беше научен
секретар, а после и зам.-директор на Института;
Асен Хаджиолов, който стана професор и академик, също създаде секция, а и няколко години
беше заместник-директор (за съжаление той остана на работа във Франция); Белчо Белчев, също
ръководител на секция и заместник-директор, но
и той от дълги години работи във Франция; Георги
Русев, който стана също професор, завеждащ секция, а сега и директор на ИМБ; Илия Пашев, днес
ръководител на секция и научен секретар на ИМБ;
Калчо Марков, професор и чл-кор. на БАН, ръководител на секция, която започна молекулярна биология и на прокариотите; Пенчо Венков, станал
също професор и сложил начало на молекулярна
биология на дрождите; Иван Иванов, завеждащ
секция и с големи заслуги за успешното развитие
на генното инженерство у нас; Лалю Джонджуров,
ръководител на Секция по клетъчна биология; Георги Десев – организирал изотопната лаборатория, Петър Петров – електронно-микроскопската
лаборатория. И двамата, за съжаление, са отдавна
другаде на работа – единият в САЩ, другият в Канада. Важно помощно звено за успешната научноизследователска работа на Института бяха и трите
работилници – механична, стъклодувна и електротехническа, в които работеха висококвалифицирани майстори като покойният А. Кантарджиев и Т.
Тодоров, който и досега работи. Близо 20 години
това важно звено се ръководеше компетентно от
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Георги Демиров.
Показател за нивото на Института е и голямата публикационна продуктивност на сътрудниците ни – средно около 50 труда биваха публикувани всяка година, предимно в международни
списания. Публикувани бяха и престижни монографии от известни издателства, някои сътрудници станаха членове на редколегии на авторитетни
международни списания (Р. Цанев, А. Хаджиолов,
Е. Головински, Г. Русев), а също и членове на чужди академии и други престижни научни институции.
Бих искал тук да спомена и всеотдайната
библиографска дейност на нашата сътрудничка
Ели Чупарова. По онова време, когато ни липсваха компютри и съвременните информационни
средства, тя в течение на десет години съставяше
ценни библиографски справки върху хроматина,
издавани като поредица и търсени дори и в чужбина.
Не мога да не спомена, че постиженията на
Института са широко цитирани. Досега могат да
се наброят повече от 5000 работи, в които се цитират публикации на сътрудници на ИМБ. Това са
обективни, реални критерии. Редица сътрудници станаха между най-цитираните наши автори
в областта на биологията – с по няколкостотин и
дори над 1000 цитата. Освен пишещия тези редове, тук са А. Хаджиолов, Г. Марков, Й. Златанова,
Е. Головински, П. Венков, Г. Русев, И. Пашев, И.
Иванов, Л. Джонджуров. Но трябва да отбележа,
че и сътрудниците, и учениците на тези колеги
също така се радват на широко цитиране. Всичко
това издигна още повече авторитета на Института
и създаде многобройни международни връзки и
възможности за специализации в чужди лаборатории.
Така ИМБ се превърна в едно съвременно
авторитетно звено, разработващо фундаменталните и приложните проблеми на молекулярната биология, биотехнологията и фармакобиохимията.
Това беше основание Институтът да бъде приет
за член на престижната Международна мрежа по
клетъчна и молекулярна биология, в която бяха
обединени институти от различни страни, работещи на световно ниво.
Искам да подчертая, че всички наши научни сътрудници всеотдайно и сговорчиво работеха
при невинаги добри условия, за да се преодолеят
всички трудности и да се изгради днешният ИМБ.
Мнозина от тях станаха известни учени и у нас, и
в чужбина и допринесоха много за научния престиж на ИМБ. Освен споменатите вече имена, тук

искам да посоча още научните заслуги на редица
наши сътрудници, които сега работят в чужбина,
като М. Дабева, Ст. Димитров, З. Аврамова, И. Тодоров, И. Цанева, Н. Киров, М. Спасова, К. Чипев,
Н. Маркова, Л. Мареков, Ст. Нончев, Хр. Венков,
А. Ушева, Ст. Бърдаров, В. Русанова, С. Захариев,
К. Алексиев, С. Селенска, Т. Сиракова, Ст. Тафров,
Е. Николов, Ч. Кръчмаров, З. Галчева. Със своите
научни успехи те достойно представят в чужбина
нашата страна и ИМБ.
Но и онези наши сътрудници от средната и
по-младата генерация, които сега работят у нас
при по-лоши условия, продължават с ентусиазъм
успешна дейност, като Б. Аначкова, К. Грънчаров,
Л. Карагьозов, Г. Милчев, Л. Сребрева, Ю. Янева, А. Сарафова, Р. Миронова, Н. Янчева, Г. Пирончева, Е. Иванова, В. Максимова, Г. Горнева, Б.
Маркова, Т. Пайпанова, Н. Додов, а също така и
сътрудници от други звена на БАН, дошли през
последните години в ИМБ – К. Вапцарова, Д.
Марков, В. Михайлова.
Напоследък в ИМБ дойдоха и много нови,
млади специалисти. Нека им пожелаем със същата
упоритост като по-старите да следват трудния път
на молекулярната биология.
Като говорим за научна дейност, трябва да
отбележа и всеотдайната и квалифицирана помощ
на нашите лаборанти и техници, които, без да
гледат работно време, бяха наши незаменими помощници. Не мога да не отбележа, че аз лично и в
миналото, и сега съм се радвал на такава висококвалифицирана помощ. С благодарност си спомням
за дългогодишната ми помощничка Ева Радева.
Много важна страна от нашата работа беше
и административната помощ. Приятно ми е да
спомена първия наш администратор още от предисторията ни – Лили Таракчиева, която с голяма
енергия и вещина вършеше административната
работа в един труден период. След това имахме
късмет с Иван Таков – една колоритна личност,
която с голяма енергия преодоляваше, или по-скоро прегазваше, всякакви бюрократични прегради.
Където и да отивахме заедно, него го вземаха за
директора, а мене обикновено за негов помощник.
Той почина преди няколко години и остави у нас
един хубав, траен спомен.
Нямам намерение да правя отчет и да се спирам подробно на научните постижения на колектива за този дългогодишен период. Те се свеждат до
методични приноси за изследвнето на нуклеиновите киселин и хроматина – методи за определяне
на съдържанието на РНК и ДНК в тъкани, първия
метод за фракциониране на РНК в гел, станал све-
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товна практика, нови данни върху молекулярната
организация на хроматина, свързани с неговите
висши структури и структурата на нуклеозомата,
върху механизмите на репликация на хроматина и
транскрипцията, поведението на нуклеозомите и
хистоните при тези процеси, изучаване началата
на репликация с нов, оригинален метод, в областта
на преноса на гени и хетероложната им експресия,
в синтезата на нови антиметаболити и много други.
Методичните разработки ни дадоха основание да организираме и първия за бившите социалистически страни симпозиум по методи за изследване на нуклеиновите киселини.
След това и международна школа по методи
за пренос на гени. Освен това успешно бяха
организирани редовни симпозиуми във Варна върху структурата и функциите на хроматина.
Искам да отбележа, че независимо от насочеността на ИМБ към фундаменталните проблеми
на молекулярната биология, вниманието на колектива е било насочено и към практически разработки, произтичащи от фундаменталните изследвания. В резултат бяха създадени някои лекарствени
препарати на базата на органични синтези, продукти на РНК, и на рекомбинантна ДНК технология.
Създадени бяха и две звена за практическа дейност: научно-производствена лаборатория в Благоевград и фирмата „Фармаген“. За съжаление,
поради решение на БАН за закриване на фирмите,
загубихме тази фирма и се създадоха много трудности за продължаване на нейната дейност.
Макар и накрая, но не на последно място
по значение, беше и учебно-преподавателската
дейност на ИМБ. Дълги години всички сътрудници водеха упражнения в Катедрата по биохимия
на Биологическия факултет. На времето за тази
дейност отговаряше Г. Демиров, който не прощаваше на никого, който искаше да пропусне реда
си. Почти всички по-старши сътрудници четяха (Р.
Цанев), а някои (П. Венков, Е. Головински, Г. Марков, И. Пашев, Л. Джонджуров) още четат лекции
в различни звена на Университета.
Бих искал да подчертая, че за успехите на
ИМБ бяха от значение редица принципи, които,
макар и негласно, лежаха в основата на нашата научна политика:
1. В Института да няма враждуващи групи.
Нашият колектив беше един от малкото, които не
са занимавали ръководството на БАН с междуособни войни. Двама-трима души през този период са се опитвали да създават дрязги, но те са
бивали неуспешни. Не намирайки почва за такава
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дейност, те напускаха Института. Тази спокойна
атмосфера на разбирателство даваше възможност
успешно да преодолеем много трудности.
2. В Института да се назначават хора предимно въз основа на техните делови качества,
без оглед на политическите им възгледи и минало. Това, разбира се, не се афишираше, тъй като
противоречеше на тогавашната идеология. Все
пак успявахме да спазим този принцип, макар и
понякога с цената на много неприятности. Че наистина успявахме да го спазваме, се вижда от една
характеристика на директора, в която той се обвиняваше, че „саботира политиката на Партията и
Правителството по подбора на кадрите“. Ние обаче бяхме убедени, че само по този начин може да
се изгради колектив на нивото на международната
наука. Казвам ние, защото в това отношение всички в ИМБ бяхме единни. Тук съм длъжен да отбележа с благодарност, че при създаваните неприятности сме получавали помощ от редица истински
учени от бившия Съветски съюз, като академиците Белозерски, Баев, Овчинников, Енгелхард, а
също и от западни учени, които са ни посещавали.
3. Тематиката на Института да бъде ограничена в рамките на основната проблематика на
молекулярната биология, засягаща структурата
и функциите на биологичните полимери – нуклеиновите киселини и белтъците. Успяхме да
отстоим тази проблематика и да не се пръскаме
по всички проблеми на биохимията, въпреки известен натиск отвън. Това оправда по-нататък и
промяната в името на Института и той беше преименуван в ИМБ. Съсредоточаването на усилията
в една по-тясна област позволи да се създаде компетентен колектив, в който всеки познаваше проблемите на колегите си.
4. Да се публикува в международни списания. Издаването на „Известия“ у нас бързо показа,
че това за нашата област е погрешна политика и
няма да способства за издигане нивото на научноизследователската работа. Прие се разумното решение да се спрат „Известията“ и да се публикува
в международни списания. Повишените изисквания за такива публикации накараха сътрудниците
да се съобразяват с международните критерии и
повече да търсят критичните бележки на колегите
си. Смятам, че това беше една важна стъпка към
приобщаване на колектива към световната наука.
5. Да се осигури на всеки сътрудник поне
веднъж възможността да специализира не само в
Съветския Съюз, но и в западна лаборатория. Въпреки някои трудности, почти всички сътрудници
имаха възможност за такива специализации.
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Накрая искам да пожелая на pъководството
и колектива на ИМБ да продължат тези традиции

и да постигнат още по-големи успехи.

Редколегията на сп. „Наука“ изказва благодарност към доц. д-р Ирина Цанева
за предоставения доклад на баща ѝ, акад. Румен Цанев.

THE BEGINNINGS OF THE INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY OF THE
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Roumen Tsanev
Abstract: For the 35th birthday of the Institute of Molecular Biology Roumen Tsanev reminisces about the
beginnings of nucleic acids research in Bulgaria: from the start of his career – setting up his first cytochemical
laboratory, to the international recognition of the Institute of Molecular Biology. He started as the assistant
of the geneticist Doncho Kostov – his mentor, who believed that chemistry and physics were the key to
understanding life. There were overwhelming difficulties in nucleic acid research – lack of reagents, equipment
and methods, as well as Lysenkoism at that time. He underlines the importance of enthusiasm and perseverance
in overcoming the difficulties leading to success. In the beginning it was the just „The Central Biochemical
laboratory“ as an independent unit of the Bulgarian Academy of Sciences. There were talented and enthusiastic
scientists from interdisciplinary fields – medics, chemists, biologists and physicists – all interested in biology.
The research flourished over the years: over 5000 papers were cited by publications of the institute (circa 1995).
The unique academic atmosphere was key to its success and many of the researchers and staff are personally
named in Roumen Tsanev’s memoir. He ends by summarizing the important scientific principles underlying the
research at the Institute, which were key for its achievements and future success.
Key words: Nucleic acids research, cytochemical experiments, biochemical laboratory, molecular biology,
biotechnology, memoirs, RNA, fundamental research, pharmacology

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции
по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да
засили присъствието на академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати:
•
Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм.
ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).
•
Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм. ДВ.
бр.107 от 24 декември 2014 г.).
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Максимален размер на съфинансирането – до 20 000 лв. на година.
Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:
https://www.fni.bg/?q=node/543
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В  ОЧАКВАНЕ  НА  ХХ  ВЕК  –
С ПОГЛЕД КЪМ СВЕТА НА БЪДЕЩЕТО

Доц. д-р Цвета Тодорова,
СУ „Св. Климент Охридски“

На границата между двете столетия – деветнадесетото и двадесетото – е съвсем естествено
тогавашният човек да отправя любопитен поглед
към света на бъдещето.
Причините за този интерес са обусловени от
множеството промени в икономическата и духовната сфера, както и във всекидневния живот на тогавашното време. Успешното продължение на индустриалната революция, особено в технологично
отношение, интензивното инфраструктурно развитие, строителството на нови железопътни линии, активната колониална експанзия на Англия в
Азия и Африка стимулират подобен интерес. Първото световно търговско изложение през 1851 г. в
Кристал палас в Лондон илюстрира тези водещи
тенденции [1] (Фотоси 1, 2).

Френско-пруската война (1871) до избухването на
първия световен конфликт (1914 – 1918). Това е
епоха на културна и артистична виталност, на нови
технологии и научен напредък, на мир, оптимизъм
и просперитет – една наистина златна епоха.
Но преди всичко това е времето на машините. В прехода между двете столетия индустриалното производство на Франция се утроява. Добивът на желязо, производството на химикали и
електричество нарастват, за да осигурят суровини
за 600-те автомобилни и авиационни фабрики в
страната. Телеграфът и телефонът подобряват комуникациите между държавите, а железопътната
мрежа се разраства неимоверно.
Айфеловата кула, построена по проект на
Густав Айфел, за да служи като тържествен вход

Фотос 1. Кристал палас, Лондон, 1851
От друга страна, размиващият се край на
викторианското време прелива в атрактивната
Бел епок, красивото романтично време от края на

Фотос 2. Кристал палас. Машинният отдел
към Световното търговско изложение през 1889 г.
в Париж, се превръща в символ на духа на индустриализацията – определяща доминанта на

Фотос 3. Световното изложение в Париж, 1889,
плакат.
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Фотос 4. Машинната галерия, Париж, 1889
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епохата, на самата Франция и столицата Париж,
независимо от множеството негативни мнения
относно вида и бъдещето ѝ (Фотос 3). Истински
фурор предизвиква и 111-метровата галерия на
машините – най-голямата покрита площ в света за
времето си, изготвена от заварено желязо, а не от
лята стомана (Фотос 4), превърнала се в предмет
на оживени дискусии, аналогично на Айфеловата
кула. Кралица на изложението, според пресата,
става електричеството, паралелно с различните
видове машини – тъкачни станове, парни машини, автомобилите на Даймлер и Бенц. Всички тези
технологични новости са представени на фона на
увеселителните развлечения, провеждани в новооткритото кабаре на всички времена „Мулен Руж“
и стилизирания по образа на Бастилията павилион.
Техническият прогрес логично заема водещо място на световните изложения. Още на първото през 1851 г. в Лондон възниква проблемът за
придвижването на посетителите в изложбеното
пространство. Това предизвиква появата на новите транспортни средства – омнибусите.

Фотос 5. Движещ се тротоар, Чикаго, 1893

На световното изложение през 1900 г. в
Париж е създадена специална улица на Бъдещето – „la rue de l‘Avenir“, представляваща движещ
се електрически тротоар, дело на американските
инженери Шмидт и Силсбее (Schmidt и Silsbee),
автори на аналогичен „подвижен тротоар“ на световното изложение в Чикаго през 1893 г. (представляващ транспортьор с дължина 730 м, покрит
с навес и със скамейки за пътниците, превозващ
всекидневно до 10 000 посетители от пристанището на езерото Мичиган до входа на изложението) (Фотос 5). За разлика от чикагския, парижкият тротоар, закрепен върху специален виадукт с
височина 7 м, преминава през цялата изложбена
площ и има дължина 3,5 км с 9 спирки. Една от
платформите му е фиксирана, а две са подвижни –

първата със скорост 8 км/ч, а втората – скоростна,
осъществяваща 26-минутна обиколка. Върху него
са могли да бъдат превозвани едновременно 14
000 души, а на Великден е постигнат своеобразен
рекорд от 70 000 души (Фотос 6).
Появява се и проблемът за умората на посетителите. Организирането на зони за развлечения повлича създаването на цяла индустрия,
което съвпада с желанието на организаторите да
възмездят по някакъв начин огромните разходи.
Създават се театри, ресторанти, казина, кабарета, както и различни атракциони, т. нар. „ГВОЗДЕИ“. Френската аристокрация и разрастващата
се класа на френските новобогаташи посвещават
времето си в търсене на красота, лукс и забавления. Осигуряват им го динамично възникващите
универсален магазин „Галери Лафайет“, „Театър
дьо Шанз Елизе“, операта „Пале Гарние“, „Мулен
Руж“ и парижкото казино. Бохемският начин на
живот на парижкия елит се поддържа с шампанско и екзотичния „френч“ кан-кан в прочутите по
цял свят кабарета на Монмартър, екстравагантния
ресторант „Максим“ или на Френската Ривиера.

Фотос 6. Движещ се тротоар, Париж, 1900

Френската висша мода поема пълен контрол върху
целия моден свят.
Духът на печалбата дава живот на такива нововъведения като електричеството и фотографията. (Фотоси 7, 8). С особена популярност се ползва
всякаква екзотика с привкус на колониалните наполеонови и английски войни. Създават се „хавайски села“ и „индийски чайни“, стрелбища в стил
на африканско сафари, „места на средновековния
Париж“ и пр. Зрелищният характер на развлеченията популяризира образа на парижките изложения пред света. Така например идеята за създаване
на детското развлекателно градче „Дисниленд“ в
Америка се ражда в средата на ХХ в. в главата на
неговия автор Дисни, художник мултипликатор
и бизнесмен, когато в ръцете му попада албумът
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„Парижкото световно изложение през 1900 година“.

Фотос 7. Дворецът на светлината с феята на
електричеството, Париж, 1900

Символ на изложението от 1900 г. става посрещането на новия ХХ век, а водещ стил е атрактивният Ар нуво (Фотоси 9, 10, 11). За седемте
месеца на съществуването му е посетено от около
50 млн. души – рекорд, надхвърлен едва на световното изложение в Монреал през 1967 г. – 55 млн.
души и чувствително надминат на ЕКСПО-2010 в
Шанхай – над 70 млн. души.

Фотос 9. Рекламен плакат на Парижкото изложение от 1900 г. в стил Ар
нуво

Фотос 8. Панорамно кино, имитация на въздушен балон, Париж, 1900

предпоставки за свръхпроизводство на оръжия за
унищожение, отнели живота на повече от 10 млн.
души и променили картата на Европа. Светът поема по пътя на радикалните промени от 20-те години на ХХ в., за да влезе в новия кръг на кризи
и още по-опустошителната касапница на Втората
световна война [2].
В тръпнещото очакване на новия ХХ в. въз-

Фотос 10. Рекламен плакат
на „Мулен Руж“,
худ. Тулуз-Лотрек

Френският писател Шарл Пеги дефинира
бързия прогрес на епохата през 1913 г. с фразата,
че „през последните 30 години светът се промени
повече, отколкото за цялото време от раждането на Исус Христос“.
В изкуството талантливи творци като Пабло
Пикасо и приятелят му Жорж Брак се опитват да
уловят духа на красивата епоха с новата идея на
кубизма, а най-популярното артистично движение, родено през Бел епок, е Ар нуво с ярките си
представители Ектор Гимар и Виктор Орта. Бел
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епок приключва с избухването на Първата световна война, когато технологичният прогрес създава

Фотос 11. Рекламен плакат
на българския павилион,
Париж, 1900

никва футуристичната визия за света след 100 години или на 2000-та година. Реализацията на поредица под названието: „Животът през 2000-та“
е регистрирана по повод посрещането на 1900 г.,
т.е. на границата между 1899/1900 г. Представлява серия от 12 пощенски картички, произведена
от водещата по онова време германска компания
за производство на шоколад на Хилдебранд и
син Теодор, която покрай сладкишите предприема отпечатването на изображения, илюстриращи
представите на тогавашния човек за вида на света
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след 100 години. Тези прогнози са изключително
забавни с тематиката си поради това, че редица от
тях са намерили място в съвремието ни. Но има и
такива, които все още очакват своя час.

Фотос 12. Движещ се тротоар, от немската серия

Например изобразените върху картичка движещи се тротоари (Фотос 12) днес присъстват във
всяко летище, търговски център или метро. На
практика за пръв път те са използвани по време на
световните изложения в Чикаго и Париж. Разликата е в това, че хората на бъдещето са облечени в
типичното за началото на ХХ в. облекло, седят на
специално вградени скамейки и галантно разменят поздрави с познатите си от отсрещната страна.
Поведение, съвсем несъответстващо на агресивната динамика на съвремието ни.
Много атрактивно е и хрумването на художника, превъплътил идеята за бъдещите разходки
на хората по вода. Подпомагани от специални
лични спасителни балони и обути в своебразни
островърхи дървени обувки, тип малки лодки, те

Фотос 14. Преместване на къща върху релси, от
немската серия

кръстосват водното пространство семейно на велосипеди или карети и с присъщата за времето
галантност разменят поздрави със срещаните познати (Фотос 13).
Футуристичната фантазия по своя замисъл
в действителност е тромава и трудна за осъществяване. Освен това следва да бъде комбинирана с

метод на генериране посоката на движението. Но
вероятно съществуват начини за съвременната ѝ
модификация.
Следват картички с преместване на къща,

Фотос 13. Ходещи по вода, от немската серия

теглена от влак върху релси (Фотос 14), персонални дирижабли за летене по въздуха (Фотос 15),
подводни лодки за туристически разходки под
вода и наблюдение на морската фауна (Фотос 16),
почивка на Северния полюс и достигането му чрез
дирижабли, хибрид от кораб и локомотив, движещ
се по релси, град под стъклен покрив, предпазващ
го от неблагоприятните природни явления (Фотос
17), машина за контрол на времето (Фотос 18),
приспособление за следене на престъпници през
дебела стена и най-вече атрактивни видеоконтакти извън телевизионните транслации (Фотос
19).
В аналогичен контекст е невероятната колекция от пощенски картички на Френската
национална библиотека за периода от 1899 до

Фотос 15. Персонални дирижабли, от немската
серия

1910 г., илюстриращи различни аспекти от визията за живота през 2000 г. Серията от футуристични
илюстрации на различни френски художници като
Жан-Марк Коте например, наречена En L’An 2000,
е подготвена за Световното изложение през 1900 г.
в Париж. През следващите години илюстрациите
намират множество приложения като дизайн на
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кутия за пури, цветни картички, поставяни в цигарени кутии, а по-късно от 1910 г. и като пощенски
картички.

електрическо механизирано земеделие (Фотос 25),
синтетичен обед във вид на хапчета, електрическо
машинно химическо чистене, елмеханизирана по-

Фотос 16. Подводни лодки за туристически разходки, от немската серия

Фотос 17. Град под стъклен покрив, от немската
серия

Фотос 18. Машина за контрол на времето, от немската серия

Фотос 19. Наблюдаване на опера от дома, от немската серия

Фотос 20. Стоянка за въздушни таксита, от френската серия

Фотос 21. Дамски тоалет в технологизирана баня,
от френската серия
дочистачка (Фотос 26), аудиовизуално обучение с
елементи на интернет (Фотос 27), летящи полицаи
и пожарникари, въздушен бой и пр.
Шокиращ ефект за съвременния човек
предизвиква прогнозата за отопление чрез... радий. Зеленият пламък в камината свидетелства не
за получаване на топлинна енергия от атомна централа, а от самия радиоактивен елемент, току-що
открит (21.12.1898) и регистриран (26.12.1898)
във Френската академия на науките от съпрузите

Голямото разнообразие от теми включва
стоянка за въздушни таксита (Фотос 20), автоматизирана бръснарница, електрически скейтбордове, технологични приспособления за дамски тоалет в банята (Фотос 21), електрически скоростен
влак Париж – Пекин (Фотос 22), звукозапис, с 3D
видеовръзка (Фотос 23), наблюдения от хеликоптер, последна чашка преди полет с хеликоптер,
фонограф, война с автомобили, електрически технологизирана строителна площадка (Фотос 24),
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Фотос 22. Скоростен електрически влак Париж–
Пекин, от френската серия

Фотос 23. Звукозапис, видео 3D връзка, от френската
серия

Фотос 24. Елтехнологизирана строителна площадка, от френската серия

Фотос 25. Елмеханизирано земеделие, от френската
серия

Фотос 26. Елмеханизирана подочистачка, от френската серия

Фотос 27. Аудиовизуално обучение с елементи на
интернет, от френската серия

Фотос 28. Видеовръзка Париж–Индия, френската
серия на Ломбарт

Фотос 29. Часовници с боядисани с радий циферблати

Пиер и Мария Кюри. Явно първоначалната употреба на радия в бои за часовници и индустриални
нужди, в пасти за зъби и дори в хранителни продукти е въодушевила автора на картичката да разшири неговото приложение. Съществуващата по

онова време практика художниците/художничките
да облизват четките с цел получаване на фин връх
и поглъщането на част от боята довежда до редица
смъртни случаи, а оттам и до забраната на употребата на радия в бита (Фотоси 28, 29).
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Фотос 30. Видеовръзка Париж–Индия, френската
серия на Ломбарт

Фотос 31. Завръщащи се от полет до Луната, френската серия на Ломбарт

Фотос 32. Москва, Червеният площад през ХХІІ в.,
1914, от руската серия

Фотос 33. Състезание на аерошейни по Петербургското/Ленинградското шосе през 2259 г., 1914,
от руската серия

Френската фантазия достига до 2012 г. в серията „Как ще живеят нашите потомци“, поръчана от най-старата фабрика за шоколадови изделия
в Париж Ломбарт (1760 – 1957), изобразяваща на
две от запазилите се картички видеовръзка (приличаща на днешния скайп) между Париж и Индия
и завръщащи се от полет до Луната пътници (Фотоси 30, 31).
Серията по поръчка на руската компания за
производство на шоколадови изделия „Эйнемъ“
от 1914 г. отправя поглед към още по-далечното
бъдеще на ХХІІ – ХХІІІ в. (Фотоси 32, 33) [3].
Прави впечатление, че рекламните картички
са все по поръчка на шоколадовия отрасъл, както
и фактът, че художествените фантазии на различните националности – немци, французи, руснаци
– си съвпадат поразително във визуалните прогнози. Особено по отношение на многообразието от
варианти на въздушния транспорт, който явно са
предвиждали да се превърне в популярна и разтоварваща алтернатива на земния.
Постепенно популярността на атрактивните
футуристични илюстрации замира и те потъват
в забрава. Докато случайно през 1986 г. на един
комплект от около 87 изображения не се натъква
известният американски писател-фантаст от ру-
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ско-еврейски произход Айзък Азимов, който им
вдъхва нов живот в книгата си „Бъдещето: Визията за 2000 г. на хората от ХІХ век” (Фотос 34) [4].

Фотос 34. Корица на книгата на Айзък Азимов, 1986

В същото време забележителният френски
художник и писател-фантаст Албер Робида по
свой начин отправя иронично-весел поглед към
бъдещето на ХХ в. [5]. Роден е в Компиен, Южна
Франция на 14. 05. 1848 г. Рисува от малък. Отдават му се особено шаржовете. От 1866 г., едва
18-годишен, публикува карикатури в хумористични издания като „Journal amusant“ („Забавен вест-
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ник“), а от 23-годишната си възраст става член на
редколегията на популярното френско списание
„Парижки живот“. Сътрудничи и на „Карикатура“ (Фотоси 35, 36), френско седмично хумористично списание от 1830 г., както и на виенското
сатирично списание „Бълха“.
С гениалните си пророчества и изключителни рисунки писателят поразява и днес. През целия си творчески живот той публикува 54 книги
с 55 000 първокласни илюстрации. През 1883 г. в
Париж излиза книгата на Робида „ХХ век“ (Фотос
37), а след няколко години – през 1890 г., и „Електрически живот“ (Фотос 38), отразяващи интересен и поучителен поглед не само за бъдещия
ХХ в., но и за следващия ХХІ в. [6]. Фантаст на
бъдещето, подобно на Жюл Верн, но с много пожив, увлекателен, ироничен, с чудесно чувство за
хумор и усещане за гротеска разказ, съпътстван от

Фотос 35. Символен
Фотос 36. Войната на
образ на метрото, 1886,
ХХ век, корица на
корица на сп. Карикатура сп. Карикатура

зашеметяващи с фантазията си илюстрации. Микробомби, подводни тунели, електрически влакове, летящи коли и още много други неща, един век
преди да са се случили.
Повествованието на „Електрически живот“
започва с описанието на страшна катастрофа, случила се в мощна електроцентрала с кодовото название „14“, поради авария (вероятно, ядрена) в
големия резервоар (вероятно, реактор) (Фотос 38).
Текстът съобщава, че в следобеда на 12.12.1955 г.
в резултат на случайност, чиято причина остава
неизяснена, над цяла Западна Европа се разразява страшна електрическа буря като торнадо, която
причинява сериозни щети в обществения и държавния живот. Наред с това аварията отключва
много неочаквани събития и появата на различни
новости.
Книгата пресъздава редица шокиращи мо-

менти от живота на парижани в бъдните 100 и повече години. Осъществените научни открития са
пресъздадени на фона на интригуваща сюжетна
линия, в която младият инженер Жорж Лорис се
влюбва в очарователната студентка Естелина Ла-

Фотос 37. „ХХ век“, 1890

Фотос 38. Корици на „Електрически живот“ и сп.
„Анали“ с футуристична визия за 1965 г., колаж

комб, което повлича след себе си редица неочаквани събития.
В резултат на катастрофалната авария се
осъществяват редица произволни включвания на
каналите на „телефоноскопите“ (устройства, разнасящи мигновено човешкия глас на разстояние),
включително и на телефоноскопа на Жорж Лорис.
Младежът изведнъж вижда на своя екран красива французойка в домашна обстановка, седяща
зад планина от учебници и подготвяща се за поредния университетски изпит в Цюрихския университет с цел получаване на заветното звание
инженер (девойката си води бележки и наблюдава
дистанционно по фоноскопа лекцията на университетския преподавател от Цюрих) (Фотос 38, 39,
40, 41). В хода на разговора им Жорж разбира, че
Естела всеки път се проваля на изпита заради вродената си стеснителност. Тогава Жорж предлага
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услугите си да я упражнява в хода на подготовката
ѝ за изпит.
И… естествено се влюбва – за голямо огор-

ци.

Но и този идеален секретар не оправдава надеждите на бащата, защото неочаквано се влюбва в някаква актриса (Фотос 42). Тогава великият изобретател решава да използва връзките си с
правителствените среди и успява да изпрати сина
си в армията за участие в „големи национални маневри“, където френският генералитет отработва
методите на бъдеща „химическа и медицинска
война“. Но на маневрите Жорж се представя много добре и е удостоен с чин майор. Този факт дотолкова разстройва професора, че той, без да иска,
счупва в лабораторията си епруветка с изключително опасни болестотворни бактерии. В резултат
Париж е обхванат от тотална епидемия на неизФотос 39. Катастрофалната авария, „Електрически . вестна болест, напомняща „чумата на ХХ век“ –
СПИН. В същото време професорът, отново служивот“.
чайно, изобретява безценна спасителна ваксина.
Опасната епидемия е победена, защото френското
правителство взема съдбоносното решение „всички да бъдат ваксинирани с националното и патриотичното лекарство на професора на всички науки
Филоксен Лорис“. Това му донася още по-голяма
слава, Жорж и Естела отново са заедно, бившият
„хумункулус“ Сюлфатен се жени за своята актриса и повествованието завършва със сватбено пътешествие в Южна Франция. Всички са щастливи,
че напускат замърсения от дима на комините град
и се отдават на радостта от живота на чист въздух.
Илюстрациите към книгата изобразяват въздушни
Фотос 40. Случайният контакт по телефоноскопа кораби, състезания с винтови самолети, линиите
между Жорж и Естела „Електрически живот“
на метрото, телефоноскопи, фонографи,
оръдия на химическата артилерия, торпеда, подводни лодки и други технологични чудеса.
Въздухоплавателят Сантос Дюмон, възхитен от рисунките на Робида,
изработва по техен модел свои кабриолети – дирижабли, с които се появява на балконите на парижани по време
на балове и приеми. След кратка реч за
технологичния прогрес и неговите предимства той отлита, ефектно осветяван
Фотос 42. Танцуващият с от светкавиците на репортерите, през…
Фотос 41. Обучение по Телефо- атрактивната актриса се- прозореца.
носкоп, „Електрически живот“
кретар Сюлфатен
Според Робида, Париж през 1955 г.
чение на баща си, великия изобретател, „доктор и ще изглежда шокиращо различен: изцяло опасан
професор по всички науки“ Филоксен Лорис, кой- от електропреносна мрежа и гигантските тръби
то счита връзката им за лекомислена и мимолетна. на метрото, с летящи в небето въздушни яхти и
За да ги раздели, професорът решава да използ- кабриолети (Фотоси 43, 44), елегантно приземявава секретаря си Сюлфатен, създаден в епруветка щи се върху покривите на къщите върху т.нар. „деи притежаващ много предимства, включително и баркадери“ (заради което номерацията на етажите
идеални гени, без типичните за човека недостатъ- ще започва отгоре надолу), с електрически пнев-
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матични влакове, пресичащи Франция от край до атрибут на дома ще бъде телефоноскопът – телекрай.
визор и видеофон, от който с едно натискане на
В средата на ХХ в. парижани ще живеят в копчето парижани ще могат „да слушат“ по теле-

Фотос 43. Въздушни кабриолети
над нощен Париж, „ХХ век“

Фотос 44. Гигантски тръби на
метрото, „ХХ век“

Фотос 45. Дебаркадер за въздушни кабриолети върху дома на Филоксен Лорис

Фотос 46. Излизане от опера в
Париж през 2000 г., карикатура от
около 1882 г.

Фотос 47. Кафене-ресторант с
платформа за летателни апарати

Фотос 48. Въздушна ротационна къща, „Електрически живот“

къщи от стъкло и изкуствен гранит, огнеупорни
пластмаси и специален тръбообразен алуминий.
Къщите ще се извисяват на 10–11 м и ще се изливат на място. Някои архитекти проектират и специални подвижни части на сградите, които при
хубаво време могат да се издигат на височина 80
м над покривите (Фотоси 45 – 49). Задължителен

Фотос 49. Жена, подаваща визитката си от въздушно такси, „Електрически живот“

вестника си делови реклами, лекции или музика,
да ходят на гости при близки и роднини, да пазаруват, без да излизат от дома, да осъществяват телеконтакт дори от планински връх чрез прототип
на съвременния МП3 плеър (Фотоси 50, 51).
Кухни в домовете ще липсват, тъй като ще
се купуват готови ястия по телефоноскопа или ще
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Фотос 50. Телефоноскопът, литературното изобретение на А. Робида, „ХХ век“

Фотос 52. На женско гости по телефоноскопа, „ХХ век“

Фотос 51. Телеконтакт от планински връх, „ХХ век“

Фотос 53. На театър по
телефоноскопа, „ХХ век“

Фотос 54. На пазар по телефоноскопа, „ХХ век“

се употребява специална концентрирана храна във
вид на хапчета. Въобще пазаруването, социалните
контакти и развлеченията по телефоноскопа ще се
превърнат в технологизирано всекидневие (Фотоси 52, 53 54).
Химията като наука ще достигне забележителни висоти и широко приложение във всекидневния живот. Чрез нея ще се възстановява плодородността на почвата, а съзряването и растежа
на семената ще бъде стимулирано от електрическа
обработка.
Подобни фантастични прогнози предизвик-

ват интерес и тревога у парижани. Особено твърденията, че през ХХ в. нервната система на човека
ще се износва значително по-бързо и 45-годишните ще изглеждат като 70-годишни. Това ще налага
специални грижи за подмладяване чрез апарати с
особени куполи, онагледени чрез рисунки в книгата на Робида. Освен това той предвижда бърз
разцвет на украсата с фотостенопис и фотопана с
променящи се сюжети в интериора на дома, допълван от аквариуми с „електрически рибки“, неотличаващи се по нищо от истинските.
Въобще хората ще се научат да имитират

Фотос 55. Зловещият образ на химията

Фотос 56. Замърсената градска среда, колаж
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заобикалящите ги предмети и ще се заобиколят с
ерзаци, е категоричното обобщение на Робида.
Под водната повърхност на моретата и океаните
ще се стрелкат „трудно уловими подводни миноносци“ от всички страни. Франция ще провежда
големи военни учения с участието на електромобили с броня (танкове). Човечеството ще пристъпи към заселването на огромния леден континент
Антарктида.
Но наред с това Робида предупреждава, че
всички тези технологични новости до смърт ще
затормозят човека и ще го стресират. Замърсената
околна среда ще го застави да бяга от всичко създадено от него и да търси глътка чист въздух (Фотоси 55, 56). Човекът на ХХ в. ще бъде без мускули, ще работи единствено мозъкът му, поглъщащ
всичките сокове на организма (Фотос 57). Хората
ще бъдат лекувани от стреса в специални пансионати посредством особена музика и песни, за да
се почувстват щастливи, откъснати от задимените
градове, където реките са пълни с миазми и водата
не става за пиене…

Фотос 58. Светът на ХХ в.

Фотос 59. Футуристична визия за динамичния автомобилен трафик през 1950 г.

Фотос 60. Футуристична визия на масови телеконтакти във влак през 1950 г., удивително напомнящи
днешните смартфони
Фотос 57. Човекът на ХХ в.

Такъв щял да изглежда светът на Албер Робида след 100 години! (Фотос 58). Удивително
близък до днешната реалност. По същество това
е образът на разрасналия се, технологично неузнаваем и затънал в пороците си капиталистически
град на ХІХ в. (Фотоси 59, 60).
Интересна е и прогнозата на Робида за женската еманципация. „Жената ще работи редом с
мъжа – като мъжа, толкова, колкото мъжа – в
кантората, магазина, фабриката и на борсата –
убеден е авторът. Жената излиза напред в качеството
на мъж и вместо мъжа. Тя победоносно ще измества мъжа и в политическата сфера. Според неговата
версия лидерът на женската партия Луиза Мюш
става министър на вътрешните работи на Франция

и в страната настъпват решителни промени. Наред с това обаче жената губи обаянието, мекотата,
топлината и сексуалната си привлекателност.
За равновесие в романа „Електрически живот“ е разкрит и образът на лидера на мъжката
партия, организирал яростна опозиция срещу
женското настъпление. Но въпреки отчаяния си
отпор мъжете не успяват да спрат процеса на женската еманципация. Накрая явлението преуспява
дотолкова, че възниква дори отделна женска борса
и по този начин икономиката на Франция се разделя на мъжка и женска.
Сред 54-те книги на прорицателя фантаст
Робида се открояват още „Войната на ХХ век“,
„Париж на границата на столетията (Историята на Париж в рисунки)“, „Пътешествие в страната на саламаджиите“ (сатира на германския
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милитаризъм), които допълват картината на бъдещия ХХ в. Последният му научнофантастичен роман „Часовникът на отминалите епохи“, преведен в Русия през 1904 г., описва събития, които ще
сполетят човечеството поради противоборството
между големите и малките държави. По-точно заради стремежа към обогатяване на едните за сметка на другите.
През ХХ в. много технологични изобретения, включително бомба с големина на грахово
зърно, способна да унищожи цял град, използвана
от жестоки политици, ще доведе според Робида до
„огромно бедствие“ и „огромен ужас“ (Фотос 61).

таст от края на ХІХ и началото на ХХ в.
Романът му „Часовникът на отминалите епохи“ завършва с философското обобщение:
„След всяка епоха се вижда нова, след всяко поколение отекват стъпките на следващото, когато настъпи неговият час върху часовника на вечността“
[5].
Според предвижданията на Робида революцията в Русия е щяла се случи след общоевропейската война през 1924 г. Известен факт е, че В. И.
Ленин също е обичал да чете Робида и с интерес е
разглеждал илюстрациите към книгите му.
Веселият пророк на бъдещето живее дълго.
Работи до последно, накрая започва много да прилича на д-р Фауст (Фотос 62). Свидетел е на Първата световна война, вижда разрушени градове от
хвърлени от дирижабли и самолети бомби. Единствено не е могъл да предвиди гибелта на двамата си синове в световната касапница. Умира през
1926 г. в Невил, видял и новия подем на света след
катастрофалната война, но вече твърде стар, за да
прогнозира следващия, още по-голям и кръвопролитен, световен конфликт [5, 6].

Фотос 61. Втораченото в катастрофалното бъдеще
човечество

Литература:

Фотос 62. Робида в офиса си за патенти

Той обаче е убеден, че най-накрая човечеството ще се опомни и „мълниеносно“ ще се обедини около идеята за създаване на „Велик съвет за
предпазване от грешките на миналото, без политици“ и приемане на ново летоброене. „Човешкият
род – пише той – оцелял и не загинал, по всяка
вероятност ненапълно, накрая се вразумява. Човекът излиза от голямото бедствие и се връща към
пътеките, отъпкани от предците“.
Пророчествата на Робида забавляват, но и
навеждат към размисли. Неговите поразителни
технологични и социални прогнози са особено поучителни за съвременния човек, който следва да
осмисли както хумора, така и откровените предупреждения на големия писател и художник-фан-
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IN ANTICIPATION OF THE TWENTIETH CENTURY –
LOOKING TO THE WORLD OF THE FUTURE
Tzweta Todorova
Abstract: At the boundary between the two centuries – the nineteenth and the twentieth – it is quite natural for
the then person to take a curious look at the world of the future.
The reasons for this interest are determined by the many changes in the economic and spiritual sphere, as
well as in the everyday life of the time. The successful continuation of the industrial revolution, especially in
technology, the intensive infrastructure development, the construction of new railway lines, the active colonial
expansion of England in Asia and Africa, stimulate such interest.
The blurring end of the Victorian time blends into the Belle Époque, the beautiful era of the late FrancoPrussian War (1871) to the First World War (1914–1918). This is an era of cultural and artistic vitality, new
technologies and scientific progress, peace, optimism and prosperity – a real golden age.
In tingling anticipation of the new twentieth century appears the series under the title: „Life in 2000“ registered
on the occasion of welcoming in 1900, is a series of 12 postcards produced by leading at that time a German
company to manufacture chocolate Hildebrand and son Theodore, who along sweets undertake the printing of
images illustrating the ideas of the man of the type of world after 100 years.
In a similar context in the French National Library showed incredible collection of postcards for the period
from 1899 to 1910, illustrating different aspects of the vision of life in 2000.
Meanwhile, the remarkable French artist and writer fiction Albert Robida in a peculiar way makes ironically
cheerful look to the future of the twentieth century. Throughout his creative life, he published 54 books with
55 000 first-class illustrations. In 1883 in Paris comes Robida‘s book „Twentieth Century“ and a few years
later and „Electrical life“, 1890, reflecting an interesting and instructive look not only for the future twentieth
century. But for the next twenty-first century. With brilliant prophecies and exclusive designs writer strikes
today with its astonishing approach to contemporary reality.
Key words: two centuries, the future, scientific progress, new technologies, the vision of life in 2000
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Рубриката  „Трибуна на младите“
се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация „Еврика“

АГРОЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ И ИКОНОМИЗИРАНЕ
НА ПРИРОДНИЯ ФАКТОР ПРИ ПРОИЗВОДСТВО
НА ПШЕНИЦА В БЪЛГАРИЯ
Ас. д-р Росица Микова,
Институт по аграрна икономика – София,
Селскостопанска академия
Увод
Пшеницата е основна зърнено-житна култура в България, с високо стопанско значение за националната икономика, чието отглеждане се благоприятства от подходящите почвено-климатични
условия в страната. Заема около 35% от обработваемата площ в страната (между 11,5 и 12,5 млн.
дка). Отглежда се заради ценността на зърното, от
което се получава висококачествен и лесносмилаем от човешкия организъм хляб с високи вкусови
качества и хранителна стойност. Зърното на твърдата пшеница се използва за производство на макарони, фиде, грис и други преработени продукти
с добавена стойност. Зърното от сортовете с ниски хлебопекарни качества се използва за фураж.
Пшеничената слама служи като груб фураж и за
постеля на преживните животни. Освен за храна,
зърното на пшеницата намира приложение като
суровина за получаване на спирт и други производни продукти в хранително-вкусовата промишленост. Ключовата роля, която играе за решаване
на продоволствения проблем, определя необходимостта от внимателно анализиране и проследяване на оптималните агроклиматичните условия за развитието и отглеждането на пшеницата.
Добивите на пшеница до голяма степен зависят
от подробна научна информация за конкретните
екологични условия и доколко те съответстват на
изискванията на отглежданата култура и използваните технологии. Според [3] важно е отчитането
на влиянието на екологическите и биологическите
фактори, а именно: равнището на почвеното плодородие; климатичните условия, продуктивните
възможности на сортовете за всяка земеделска
култура и степента на използване на тези възмож*

ности, отразени във възможните добиви в килограми, както на единица площ, така и на единица
продуктивен потенциал на почвата (на един бонитетен бал*). Екологическите фактори имат определяща роля, защото детерминират условията за
реализация на продуктивните възможности и ареала на разпространение на отделните земеделски
култури.
Целта на настоящата статия е да се оцени агроекологичния потенциал на земеделските земи в
България и да се картират най-подходящите земеделски земи в България за отглеждане на пшеница.
Материали и методи
Изисквания на пшеницата към климатичните условия
Пшеницата е растение с не много големи
изисквания към топлината, поради което тя се
отглежда в много широк климатичен диапазон.
Средната годишна температура на въздуха трябва
да надвишава 12◦С. От покълването си до прибирането ѝ пшеницата се нуждае от около 22◦С активна температура. През зимния период растенията издържат при температура на въздуха -30◦С.
Пшеницата е средно взискателна към почвената
влага. Затова трябва да се вземат всички необходими мерки за максимално влагозапасяване на почвата чрез провеждане на следните агротехнически
мероприятия: рационални сеитбообращения, дълбока есенна оран, снегозадържане, борба с плевелите, хармонично торене с органични и минерални торове.
Изисквания на културата към почвените
условия
Пшеницата е взискателна към почвите. Тя

Бонитет е условен показател за продуктивноста на почвата (бел. авт.).
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се развива добре на структурни, богати на лесно
усвоими хранителни вещества, с добра влагоем-

на и влагосъдържаща способност и чисти плевели
почви. Почвите трябва да бъдат с мощен профил

Фигура 1. Карта на агроекологичните райони в България [2]
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> 2 m – мощен хумусно-акумулативен хоризонт (>
50 сm), с рохкаво сложение, със средно до тежко
песъкливо-глинест механичен състав, много добри общини физични, физикомеханични, химични, водни и въздушни свойства и троховидно-зърнеста структура. Реакцията на почвата трябва да
бъде неутрална (pH = 6 – 8 до 7,0) или слабо алкална (pH до 8,0).
Пшеницата се отличава с най-добър растеж,
развитие и най-висока продуктивност, когато се
отглежда върху черноземи (излужени, карбонатни). На тези почви тя развива най-добре мощна коренова система (до 2 m дълбочина) и дава
най-високи добиви. По пригодност за отглеждане
на пшеницата до черноземите стоят смолниците,
излужените канелени горски почви и сиво-кафявите горски почви, лесивирани (неерозирани).
Използвани методи
При съставяне на настоящата методика изцяло са използвани принципите, приети в „Методика за работа по кадастъра на селскостопанските
земи в НРБ“ [4].
Използвана е картата на агроекологичните
райони в България, съставена на базата на обобщена почвена и климатична информация в М
1:600 000 [2]. В цялата страна са обособени 50 агроклиматични района, от които 40 обхващат сел-

скостопанския фонд, а 10 – горския (Фигура 1).
Въз основа на бонитетните оценки на агроекологични райони е създадена бонитетната карта за
пригодност на земеделските земи в България за
отглеждане на пшеница[1].
От направеното бонитетно групиране на земеделските земи са обособени райони с „много
добри земи“ (бонитетни балове 80 – 100), „добри
земи“ (бонитетни балове 60 – 80), „средно добри
земи“ (бонитетни балове 40 – 60), „лоши земи“
(бонитетни балове 20 – 40) и „непригодни земи“
(бонитетни балове 0 – 20).
Качеството на земеделските земи за отглеждане на пшеница в бонитетни оценки е предпоставка за нейното райониране, както в технологичен,
така и в икономически аспект на всички териториални нива. В условията на пазарна икономика
не са достатъчни само технологичните граници,
а са необходими и икономическите граници, при
които е допустимо отглеждането на тази земеделска култура. За тази цел е анализирано изменението в размера на площите, средните добиви и производство на пшеница за периода 2001 – 2018 г.
Резултати и обсъждане
Бонитетно групиране на земеделски земи
На Фигура 2 са представени резултатите от
бонитацията на земеделските земи в България.

Фигура 2. Бонитетна карта за пригодност на земеделските земи в България за отглеждане на пшеница
по агроекологични райони
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Представената карта за пригодността на земеделските земи за пшеница показва, че са обособени райони с „много добри земи“, „добри земи“
„средно добри земи“ и „непригодни земи“ за културата. Бонитетна група „лоши земи“ не се наблюдава.
Като „много добри земи“ с бонитетен бал 80
– 100 са оценени площи от 1 668 580 hа. Към тази
група подходящи за отглеждане на пшеницата са
земите с карбонатни и излужени черноземи. В Северна България преобладават земеделските земи
от първа бонитетна група „много добри земи“,
където се засяват най-много площи с пшеница в
страната (около 64,4%).
Оценени като „добри земи“ за пшеница с бонитетен бал 60 – 80 са 2 511 940 hа, или 35,7% от
общата площ на землищата. Към тази група са земите с канелени горски, смолници и сиви горски
почви.
Бонитетната група „средно добри земи“ заема 1 680 620 hа или 23,7% от общата площ на
землищата. Това са земите със сиви горски почви, канелени горски почви и кафяви горски почви.
Част от тях обаче, спадащи към тази група, имат
потенциала при определен тип земеползване, прилагане на подходяща агротехника и напояване да
преминат към групата на „добри земи“ за отглеждане на пшеница.
Като неподходящи за отглеждане на пшеница са оценени 1 175 210 hа, или 16,7% от общата
площ на землищата в България и тези земи спадат към групата „непригодни земи“ с бонитетен
бал 0 – 20 бала. Към тази група спадат земите с
планинско-ливадните почви, които са разпространени във всички среднопланински територии на
страната над 750 – 800 – 900 m до 1500 m височина. Тези почви са непригодни за селскостопанско
ползване и общите продуктивни възможности на
земите им са ниски.
Състояние и тенденции в отглеждането на пшеницата в България
Реколтирани площи с пшеница
Размерът на площите с пшеница в България
е сравнително постоянен през годините – между 1 – 1,3 млн. hа в първите две десетилетия на
ХХI в., а относителният им дял в обработваемата
земя се движи между 30 –36%. Това е обусловено
в голяма степен от благоприятните почвено-климатични условия в страната. Известни колебания
в площите през разглеждания период могат да се
обяснят както с нуждите от спазване на сеитбооборота в стопанствата (предвид екологизацията
и въвеждането на нови изисквания и стандарти за

земеделското производство), с динамиката в икономическата възвръщаемост при масово отглежданите полски култури, а така също и с проблеми
при земеползването и земевладеенето в страната
[6].
Мястото на пшеницата в земеползването се
определя и от националните стандарти, залегнали
в Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние [5]. Наръчникът съдържа
седем Национални стандарта, както и допълнителни препоръки за тяхното спазване, основаващи се
на изискванията на Европейското законодателство
(Регламент (ЕО) № 1306 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за финансирането, управлението и мониторинга на Общата
селскостопанска политика). Национален стандарт
4 изисква в земеделските стопанства с площ над
5 hа в сеитбооборотната площ да бъдат включени минимум 30% култури със слята повърхност
(каквато е пшеницата).
Среден добив на пшеница
Положителна тенденция се наблюдава при
средните добиви от пшеница. Те трайно нарастват,
като от около 300 kg/дка в началото на ХХI в. се
приближава към 500 kg/дка през 2016 и 2018 г.
Като основна причина за увеличените добиви
могат да се изтъкнат внедряването на чужди високодобивни сортове (най-вече френски) и повишеното използване на азотни торове. Известни колебания в добивите продължават да се наблюдават
в години с ясно изразени засушавания (2007 г.). На
общата годишна сума на валежите се дължи и разликата в добивите между България и Западна Европа (например Франция).
Производство на пшеница
По-високите добиви от единица площ се отразяват в увеличено общо производство на пшеница. От 3 – 4 млн. t през първото десетилетия на ХХ
в. реколтата трайно надхвърля 5 млн. t от 2013 г.
насам, а през 2018 г. отива към 6 млн. t, което се
дължи на благоприятните климатични условия в
процеса на развитие на културата.
Традиционно по-голяма част от производството на пшеница е в Северна България, защото
климатичните условия от засяването до прибирането на пшеницата са най-подходящи. В Северна
България е съсредоточено 70,7 % от общото производство на пшеница, а само 26,0% в Югоизточния и Южния Централен район.
През целият изследван период 2001 –2018 г.
основният производител на пшеница в страната
е Североизточният район, който доминира, както
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при площите, така и в производството (Таблица 1).
През 2001, 2004 и 2007 г. относителният дял на
производството достига 34,9 – 34,7 – 39,4%, който
е повече от цяла Южна България, а след 2010 г.
повече от Южен централен и Югозападен район,

та до прибирането); променливите природно-климатични условия (летни суши, измръзване на
посевите, поройни валежи и наводнения); загуби
на зърно (разликата между биологичния и фактически прибрания добив), дължащи се на метеоро-

Фигура 3. Реколтирани площи с пшеница в България, hа. Източник: МЗХ, дирекция „Агростатистика“,
2001 – 2018 г.

Фигура 4. Среден добив на пшеница в България, kg/дка. Източник: МЗХ, дирекция „Агростатистика“,
2001 – 2018 г.

взети заедно. През целия анализиран период Северният централен район запазва своята водеща
роля в производството на пшеница.
В Северозападния район след 2007 г. се наблюдава двойно увеличение на дела на производството на пшеница (Таблица 1). В Югоизточния
район също относителният дял на производството
на пшеница бележи ръст, като през 2018 г. в сравнение с 2001 г. достига 18,5%.
Основни фактори, влияещи върху промените в производството на пшеница, са: подобрената
технология за отглеждане на културата (от сеитба-
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логични, биологични, технологични и организационни причини; директните плащания на площ.
Очевидно причините за по-високото производство на пшеница у нас зависят не само от
подходящите почвени и климатични условия, но
и от технологичните решения, влиянието на получаваните субсидии и действащите/стимулиращите пазарни условия. От комплексното изучаване
на изброените фактори зависи повишаването на
конкурентоспособността и постигането на устойчивост при производство на пшеница в България.
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Фигура 5. Производство на пшеница в България. Източник: МЗХ, дирекция „Агростатистика“,
2001 – 2018 г.
Таблица 1. Относителен дял на производството на пшеница в България по райони на планиране за периода 2001 – 2018 г. Източник: МЗХ, дирекция „Агростатистика“, 2001 – 2018 г.
години
райони
2001 г.
2004 г.
2007 г.
2010 г.
2013 г.
2016 г.
2018 г.
Североза10,4
8,9
7,3
21,3
21,2
22,1
22,8
паден
Северен
24,8
24,2
18,8
22,2
22,8
21,5
21,1
централен
Североиз34,9
34,7
39,4
26,3
26,2
26,9
26,8
точен
Югоизто10,7
15,0
15,4
17,7
17,6
18,4
18,5
чен
Южен
15,0
14,1
16,0
9,3
8,4
7,9
8,0
Централен
Югозапа4,2
3,1
3,1
3,1
3,7
3,2
2,8
ден
България
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Заключение
Анализирани са почвените и климатичните
условия в България. Направено е райониране, което показва най-пригодните земи, подходящи за отглеждане на пшеница, представено и под формата
на картен материал.
От анализа на състоянието и тенденциите
в отглеждането на пшеницата е установено, че за
изследвания период 2001 – 2018 г. средният добив
и производството на пшеница трайно нарастват
след приемането на България в ЕС.
Настоящото изследване показва потенциала
на ГИС в анализа на почвено-климатичните условия в страната от гледна точка определяне на

ареали с особено подходящи условия за отглеждането на различни земеделски култури. То може да
послужи за база на бъдещи проучвания по темата,
които включват допълнителни параметри – като
средни добиви по райони (икономическа рентабилност) или които включват и други култури от
полското сеитбообращение, така че да бъдат от
практическа полза за земеделските производители
при вземането на решения за оптималното управление на поземлените ресурси в стопанството.
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AGRO-ECOLOGICAL POTENTIAL AND ECONOMIZATION OF THE NATURAL FACTOR
IN WHEAT PRODUCTION IN BULGARIA
Rositza Mikova
Abstract: Wheat is a major cereal crop, the cultivation of which is favored by the appropriate soil and climatic
conditions in the country. With the help of databases for agroclimatic and soil characteristics on the territory of
Bulgaria the agricultural lands suitable for growing wheat in conditions without irrigation have been determined.
The bonitet assessment of the agroecological conditions was used. The focus of the study is focused on soil
differences - chernozems, resins, leached cinnamon forest soils, gray-brown forest soils and, accordingly, the
suitability for growing wheat on lands with this type of soil. The results of the study are presented using a map
in GIS. It is made analysis of the condition and trends in the change of production of wheat in Bulgaria for the
period 2001 – 2018.
Key words: wheat, agroecological regions, bonitet assessment, area, average yield, production

ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ
ПРЕДАВАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Десислава Начева,
докторант по „Медийна педагогика“,
ФНОИ – СУ „Св. Климент Охридски“
Въведение
Светът на детските предавания отразява
огромно богатство от образи, теми и сюжети, от
естетически, духовни и културни ценности и житейски мъдрости на различните народи и на човечеството като цяло. Телевизията показва на децата
картини за отдавна вече несъществуващи хора,
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обекти и събития, на които те никога не биха могли да бъдат свидетели или да ги срещнат. На телевизионния екран децата се запознават под различна форма с всички човешки проблеми и чрез
образите намират информация и препоръки как да
се развие и разреши дадена жизнена ситуация.
Развитието на медиите, които заемат важно
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място в живота на децата от предучилищна възраст, предполага и развитие и усъвършенстване
на методите и формите на възпитателно и образователно взаимодействие в детската градина и у
дома. Проблемът за мястото им в учебния процес
е особено актуален през 2020 г., когато се наложи
отдалечено обучение поради епидемията от коронавирус.
Специалистите по медийна педагогика търсят баланса, при който употребата на медиите, в
частност на телевизията, не води до негативни последици върху децата, а носи положителни стимули за емоционално, социално и когнитивно развитие [1, 2].
В последните години българските телевизии традиционно излъчват все по-малък процент
детски предавания – около 1,5% от всички телевизионни предавания [3], сред които българската
продукция е сведена до минимум. Тя често се състои от стари филми и сериали, създадени преди
повече от половин век (Фигура 1).

българска детска телевизия ЕКИДС не се наблюдава промяна в програмирането и се излъчват традиционните чуждестранни анимационни предавания.
Детската градина е преходът между най-ранните безгрижни години на децата в семейството
и по-сериозната училищна възраст. Педагозите
заместват родителите във възпитанието на подрастващите, защото ежедневно прекарват повече
време с тях от самите родители. Затова в предучилищното образование една от най-важните цели
е да се гарантира щастливо и спокойно детство,
да се възпитава емоционална интелигентност за
разбиране и съпричастност към другите, да се
оформят социалните умения. Осигуряването на
положителна атмосфера, сътрудничество и отзивчивост спомагат за придобиването на знанията и
уменията, необходими за готовността при постъпване в първи клас. Основна перспективна цел е
развитието на творческите възможности на децата
чрез приобщаването им към общочовешките цен-

Фигура 1. Съотношение между български и чуждестранни детски предавания

Като обществено отговорна телевизия Българска национална телевизия излъчва най-много
български детски предавания. През периода на
социална изолация тя направи особено добро впечатление, като модифицира каналите си БНТ 2 и
БНТ 4 в образователни телевизии. Всички подготвени видеоуроци обаче бяха само за ученици, не и
за децата от предучилищна възраст, които също се
нуждаят от внимание. За тях се излъчват, като паузи между уроците, традиционни анимационни и
игрални детски предавания, чието програмиране
не е регламентирано в програмата и трудно могат
да бъдат откривани по часове. По единствената

ности и културното наследство в национален и общоевропейски план [4].
Педагогическата ситуация, като основна
форма на взаимодействие в предучилищното образование, се осъществява съобразно определените
от педагога образователни цели, индивидуалните
характеристики на децата, груповата компетенция
като цяло и перспективата за развитие на децата.
Предоставя се богата на стимули среда, даваща
възможност за вариативни взаимодействия. „При
организацията на жизнената среда на детето трябва да се имат предвид провокиращи, привличащи
вниманието и активизиращи мисълта на детето
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материално организирани и осигурени пространства за игри, за индивидуални занимания, за съвместна активност“ [5].
Приказката, представена под формата на
видео, спомага за формирането у детето на личностни качества и на отношение към света. Тя е
най-краткият път до съзнанието на детето, обогатява чувствата и въображението му, стимулира
творческото начало.
Включването на медийни продукти в учебната среда способства за провокирането на детските възприятия. Необходимо е тези продукти
да са съобразени тематично със седмичното разпределение на уроците в групата, да обогатяват и
допълват познанията на децата, които получават с
традиционните учебни средства, и да не бъдат основен източник на педагогическо взаимодействие,
а малка част от него. Дейностите в една педагогическа ситуация трябва да бъдат разнообразни и да
включват както умствени, така и физически активности.
Методи и участници
Педагогическият експеримент се осъществява в подготвителни групи (5-6-годишни деца)
или в предучилищни групи (6-7-годишни деца) от
две детски градини в София – ЧДГ „Малки стъпки“ и ДГ 177 „Лютиче“. Целта е да се установи
дали интегрирането на български детски предавания в учебния процес би подобрило развитието на
уменията и оформянето на знанията на децата по
всички образователни направления.
Изнесените педагогически ситуации следват стандартите за провеждане на урок в детската
градина – продължителността им е около 30 минути, съдържат уводна част с беседа или друго
въведение в темата, основна част за нови знания,
различни дидактични, подвижни, ролеви игри, в
някои от тях графично оценяване на получените
знания, и заключителна част – за успокояване на
организма или за обобщаване на материала. В ситуациите на експерименталните групи са интегрирани откъси от български детски предавания. При
контролните групи те са идентични, но на мястото на медийните продукти се дават обяснения от
педагога, демонстрират се техники, използва се
илюстративен материали. Изнасят се по едно и
също време – в 9 ч. сутринта, когато започва учебният процес в детските градини. Тогава децата са
най-съсредоточени при възприемане на информацията, най-продуктивни при пресъздаването ѝ и с

най-голяма успеваемост при поставените задачи.
Съдържанието е максимално доближено до предвиденото от педагозите на групата при тематичното седмично разпределение.
Експериментални педагогически ситуации с интегрирани детски предавания
В изследваните две детски градини педагозите почти всеки ден използват телевизори, компютри или интерактивни дъски, на които децата
гледат детски предавания и играят образователни
игри, но много често те се използват извън педагогическите ситуации. Учителите целят успокояване на групата и въвеждане на ред с тези предавания, без да осъзнават, че в този случай децата
натрупват енергия, която имат нужда да изразходят в активни игри и впоследствие те могат да
станат нервни и раздразнителни. Децата от двете
детски градини гледат телевизия и вкъщи, което
допринася за умората и хиперактивността вечер.
Основната задача на експеримента е да се
покаже, че когато медийни средства са част от
учебните дейности, а не се използват като „електронна бавачка“, могат да подпомагат педагога и
децата биха усвоили по-бързо и по-лесно материала, застъпен в Наредбата за предучилищното образование [6].
„Мляко... от крава!“ е педагогическа ситуация по образователно направление „Български
език и литература“, в която децата възприемат и
пресъздават литературно произведение – разказа
„Мляко... от крава!“ от книгата на Станка Пенчева „Мили бате!... Писма на един дакел“. Той е
съпроводен с негов телевизионен вариант от едноименното детско предаване по БНТ1, допълващ
възприятията и представите на децата. Те преразказват ключовите моменти от разказа и ги съотнасят към собствени случки и събития. Изразяват
отношението си към героите и постъпките им.
Окуражават се да използват цели сложни изречения с повече прилагателни. В ситуацията на контролната група вместо видеото се чете повторно
историята от книжката.
„Числова редица“ е педагогическа ситуация
по образователно направление „Математика“.
Децата предварително се мотивират с информацията, че ще гледат видео, за да бъдат стимулирани и
концентрирани по време на ситуацията, която чрез
различни игри и графични задачи оформя знанията им за числата и цифрите до 10. За завършване
на ситуацията се използва част от детското преда-

Предаването не се предлага на свободен достъп, затова е използван епизод, излъчен в предаването
„Милион и две усмивки“. Достъпно от: https://www.bnt.bg/bg/a/koga-se-poyavyavat-razlichnite-prevoznisredstva-07-11-2015
1
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ване „Спукано гърне“2, в която бате Ненчо показва
фокус, който развива математическото мислене, а
после разкрива ловкостта за осъществяването му.
В контролната група фокусът се демонстрира от
педагога.
„Добрите и лошите постъпки“ е педагогическа ситуация по образователно направление
„Околен свят“ (социален), в която децата разиграват игри за възприемане на социалните норми
и поведението на хората. В експерименталната
група са подпомогнати с част от епизода „Обидните думи“ на детското предаване „Благуните“3,
излъчвано по БНТ, в което героите се карат и се
обиждат, но намират решение как да си простят и
никога повече да не използват обидни думи. Децата са оценени с графична задача. В контролната
група историята от предаването е пресъздадена от
педагога.
„Екология“ е педагогическа ситуация по
образователно направление „Околен свят“ (природен). В нея децата се запознават с ориентирането в природата и опазването на околната среда.
Включеното видео в експерименталната група е
част от епизода „Безопасно движение в планината“ на предаването на БНТ „Милион и две усмивки“4. То допълнително помага за затвърждаване на
получените знания. За оценяване на получените
знания в двете групи се провежда интерактивна
игра на компютър и се завършва с графична задача.
„Художници“ е педагогическа ситуация по
образователно направление „Изобразително изкуство“. Децата формират знания за художниците
и изобразителното изкуството. В експерименталната група се използва част от епизод на предаването по БНТ „Милион и две усмивки“5, в което
главният герой, пиратът Огънчо, се опитва да създаде шедьовър, но е загубил музата си. Задачата
на децата е да илюстрират позната приказка, представена от педагога. В контролната група учителят пресъздава историята на Огънчо.
„Специални инструменти“ е педагоги-

ческа ситуация по образователно направление
„Музика“. Децата формират знания за музикални инструменти и умения за възпроизвеждане
на различни музикални звуци. В експерименталната група се използва част от предаването по
БНТ „Музика, музика...“6, където перкусионистът
Калин Вельов разказва за началото на музикалното изкуство и демонстрира звукоизвличането
на множество перкусионни инструменти. Децата
изработват собствени маракаси. При контролната
група видеото е заменено с разказ на педагога за
произхода на музиката, с илюстративен материал
и с демонстрация на звуците, които издават различни повърхности и детски музикални инструменти.
„Направи си оригами“ е педагогическа ситуация по образователно направление „Конструиране и технологии“. Децата усвояват знания
и умения за работа с хартия и изработват жерав.
Използването на част от епизода „Как се правят
оригами“ на детското предаване по БНТ 2 „Децата.com“7 дава възможност на децата детайлно да
видят оформянето на триизмерни фигури от хартия. При контролната група детското предаване
е заменено от разказ на педагога за произхода на
оригами и няколко пъти се демонстрира техниката
за сгъване на жерав.
„Йога за деца“ е педагогическа ситуация
по образователно направление „Физическа култура“. Децата развиват двигателните умения и
знанията за здравословен начин на живот. Под съпровода на успокоителна музика и ръководството
на педагога се изпълняват различни пози, които
раздвижват частите на тялото – лотос, пеперуда,
дърво, котка, вълк, гарван, костенурка, сфинкс,
крокодил, свещ, къща, лодка, дървар. Видеото в
началото на експерименталната ситуацията, част
от детското предаване „Децата.com“8, мотивира
децата да изпълняват по-точно упражненията.
Резултати
В експериментите с децата от двете детски
градини се установява положителното въздействие

Предаването не се предлага на свободен достъп, затова е използвана част от него, излъчена в магазинното
предаване „Отблизо с Мира“ по БНТ. Достъпно от: https://www.bnt.bg/bg/a/nencho-ilchev-i-negovite-fokusi-votblizo-s-mira-14-12-2014
3
Благуните (2020). Обидните думи. Достъпно от: http://blagunite.com/episodes.html
4
БНТ. (2020). Безопасно движение в планината. Милион и две усмивки. Достъпно от: https://www.bnt.
bg/bg/a/bezopasno-dvizhenie-v-planinata-23092017
5
БНТ. (2020). Да станем художници с Огънчо и да разберем какво означава „муза“. Достъпно от: https://
www.bnt.bg/bg/a/milion-i-dve-usmivki-20012018
6
БНТ. (2020) Музика, музика... – 10.11.2019. Достъпно от: https://bnt2.bnt.bg/bg/a/muzika-muzika-10112018
7
БНТ. (2020) Как се правят оригами. Достъпно от: https://www.bnt.bg/bg/a/detsatacom-1072017
8
БНТ. (2020) Как да си направим сами сайт. Достъпно от: https://bnt2.bnt.bg/bg/a/detsatacom-29042017
2
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върху постиженията на децата на интегрирани
български детски предавания в образователния
процес. В експерименталните ситуации се наблюдава по-добра дисциплина, повече правилни отговори и по-точно изпълнени задачи (Фигура 2).
Когато децата предварително са предупредени, че ще гледат видео по време на организираните занимания, те са по-мотивирани да изпълняват точно изискванията на педагога. Предаванията
се възприемат като нещо много близко и лично,
задържат интереса на децата и те неусетно се

възраст трябва да бъде адаптирана в съответствие
с нивото на когнитивното развитие на детската
аудитория; езикът трябва да е достъпен, но не и
елементарен. Тя трябва да създава възможност
за дискусии, да отговаря на детските въпроси, да
предлага ситуации, които пораждат положителни
емоции, да развива въображението, да поражда
възпитателни и образователни ефекти.
Заключение
Телевизионните предавания за деца от пре-

Фигура 2. Резултати от графичните задачи в педагогическите ситуации

включват в по-сложните ситуации, които изискват
повече концентрация и прецизност.
Разширяването и задълбочаването на детската личност в света на възрастните става чрез
едно от главните средства на общуването – езика.
Представени като част от образователния процес,
с помощта и участието на възрастните, детските
предавания подпомагат развиването на речевите
способности, а единството на звук и картина стимулира зрителните и слухови възприятия на децата, вниманието, въображението, емоционалната
сфера. Чрез телевизионния екран те повишават
способността си за съпреживяване и по-бързо и
лесно си изясняват идеята на автора, значението
на историята, поуките и ценностите, които носи.
Препоръки
Препоръките към педагозите от детските
градини са да включват повече медийни продукти
в образователния процес, а не основно във времето за свободни игри на децата. Учителите би трябвало да развиват медийната си грамотност, да се
интересуват от най-новите методи за обучение в
предучилищна възраст и самите те да създават медийни продукти.
Необходимо е българските телевизии да
инвестират повече средства и да отделят повече програмно време за детски предавания. Една
от основните препоръки е да се създават повече
български детски телевизионни предавания, съобразени с възприятията на съвременните деца. Телевизионната продукция за деца от предучилищна
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дучилищна възраст отговарят на нуждата им от
нагледно-образно представяне на информацията,
от емоционални и духовни стимули, които да провокират детската природа за опознаване на света.
Когато те са създадени от български автори и пресъздават родните ценности и култура, когато са
под формата на приказки, които дават многобройни примери и ценни съвети за позитивно отношение към хората и природата, за преодоляване на
трудностите и вяра в себе си, те повишават детската активност, обогатяват въображението, оформят
психиката, развиват езика и речта, социално-психологоческите и поведенчески взаимодействия,
дават възможност за проява на различни чувства
и мисли, правят възможно бъдещото развитие на
децата.
Изразяваме надеждата, че представеното
изследване ще съдейства за създаването на повече българска телевизионна продукция за деца от
предучилищна възраст, която да бъде предоставяна на свободен достъп, за да може да бъде интегрирана в предучилищното образование.
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INTEGRATING BULGARIAN CHILDREN’S TELEVISION SHOWS
IN PRESCHOOL EDUCATION
Desislava Nacheva
Abstract: Detailed plans of pedagogical situations with integrated Bulgarian children’s television shows in
them have been developed for the study and have been presented in two kindergartens. It shows that including
of digital media resources in the preschool educational process supports pedagogues in their everyday work
and motivate children to actively participate in the intentional pedagogical situations. Preschoolers are more
concentrated when in the organised classes traditional activities alternate with media ones. As the use of
different technologies – smartphones, computers, television sets, and interactive whiteboards is of great interest
to children, more systematic pedagogical work with them is needed.
Key words: children’s television shows, preschool education, pedagogical process

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
5 ноември 2020 г.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Биоразнообразие и биологично образование
• Молекулярна биология и биотехнология
• Екология и устойчиво развитие
За контакти: klimentovi_dni_bf@biofac.uni-sofia.bg
Подробности и актуална информация на сайта: http://www.biofac.info/index.php

НАУКА – кн. 5/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

69

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен,
Велико Търново, Хасково, Ямбол
27 – 28 ноември 2020 г.
През последните години особено внимание в Европейския съюз се обръща на науката и иновациите като основни двигатели на обществото на знания. Затова от 2006 г. досега ежегодно се
финансира организирането на Европейска нощ на учените в цяла Европа, която се превърна в регулярно събитие, даващо възможност на учените да представят своите постижения пред широката
общественост.
В България Европейската нощ на учените 2020 се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския съюз по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект
K-TRIO 4 (Учените в триъгълника на знания), и с активно съдействие на екипа на проект УНИТе
(Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото) за изграждане на Център за
върхови постижения в ИКТ.
Целта на проекта К-ТРИО 4 съвпада с целта на Европейската нощ на учените:
„да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните
и иновационните дейности върху ежедневието на хората, което, от своя страна, да привлече
младите хора към научна кариера“.
Проектът се реализира от консорциум с координатор Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, а СУБ е сред асоциираните партньори.
През 2020 г. мотото на проекта е „Науката променя начина на живот“.
На 27 и 28 ноември 2020 г. всички партньори ще се организират програма с различни компоненти:
• K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в „Ателие на младите
таланти“.
• K-TRIO конкурси: представяне на резултати от национални и местни конкурси на деца и
младежи, награждаване на победителите.
• K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите – видеоматериали за научни
постижения, изложба „Лица в науката“, работилници „Зад кулисите“, дискусии „Изследователи на сцената“.
• K-TRIO за всички: демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни
клубове, панаири на знания, отворени лаборатории и др.
Програмата на събитията, както и разнообразни видеоматериали и публикации за изследователи и научни постижения, ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта К-TRIO 4:
https://nauka.bg/nosht2020/, на Facebook страницата му: https://www.facebook.com/ktrioproject/,
Facebook страницата на Форум Българска наука: https://www.facebook.com/bgnauka, както и на сайтовете на участниците в проекта.
Проект УНИТе BG05M2ОP001-1.001-0004 финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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СЕТИВНОСТ, СЛОВЕСНОСТ И
ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ*

Проф. д.пс.н. Любомир Ст. Георгиев,
Почетен член на СУБ,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ

Психиката се появява, осъществява и обогатява в живия свят в процеса на сетивни взаимодействия, улеснявани от ръст на нервно-мозъчни
структури. Овладяването и използването на нов
вид взаимодействия – словесност (реч), е с появата на човека. Тя обуславя положителни промени в
психическото му извисяване и в нервно-мозъчните полукълба. Основа е на културното изграждане.
С навлизането на електронни техники и технологии в съвременния живот настъпват промени
в съотношенията сетивност – словесност. Увеличава се дялът на сетивността. У младите поколения отслабва интересът към словесността, което е
опасно за духовното и душевното им развитие.
Възниква въпросът: как увлечението влияе
върху психическото развитие на децата, младежите, девойките – положително или отрицателно?
Ако е неблагоприятно, на какво се дължи и по какъв начин да се превъзмогне?
Информационните въздействия са сетивни и
словесни. Формирали са се в еволюцията на живите системи и въздействат на психическото развитие.
Усещанията, а по-късно и възприятията
(зрителни, слухови) са осигурявали на организмите оцеляване и развитие в сложната, изпълнена с неизвестни природна среда. Позволявали са
им да избират необходимото за поддържане на
живота. Благоприятствали са за възход на психическото развитие – на паметта (чрез натрупването
и съхраняването на жизнен опит), на мисленето
(чрез целесъобразно ориентиране), на емоциите
и чувствата (чрез избягване на опасни, неприятни
преживявания и насочване към желани), на волята (чрез настойчивост в постигане на нужното),
на богатство от вътрешновидови и междувидови
взаимодействия. Развитието, на основата на сетивността, е постигнало най-високи равнища у
птиците и бозайниците. То е предшествано и съпътствано от ръст на нервно-мозъчните структури.

Характерно при развитието на живия свят
до човека е, че психиката се осъществява и извисява в процеса на сетивността. Извън нея тя не
функционира. Връзката сетивност – психическа
активност е върхово постижение в еволюцията до
човека.
Овладяването и използването на нов вид
взаимодействия – словесност (реч) е свързано с
появяването на човека. То бележи количествени и
качествени промени в психическото му развитие.
Те откриват хоризонти за познания, за отиване от
явленията към тяхната същност, за проникване
в законите, закономерностите, зависимостите в
природата, в обществото, за творческо материално и духовно обогатяване, за многократно над останалия жив свят извисяване на своя жизнен опит,
на своите психически сили и перспективи за възход. Всичко това е чуждо, далечно за света на животните. Чрез словесността човекът стои високо,
недостижимо пред останалия жив свят.
Високият ръст на психиката на човека се
предшества и съпътства с високо развитие на
нервно-мозъчните полукълба.
Словесността не само е обусловила преминаване в еволюцията на част от живия свят на
високо равнище на развитие, но тя по-нататък е и
основа на индивидуалната култура и душевност
на поколенията.
Известният в света руски психолог Лев Симьонович Виготски отбелязва, че „речта освобождава детето от непосредствени впечатления,
допринася за формиране на неговите представи
за предмета, тя дава на детето възможност да си
представя един или друг предмет, който не е видяло, и да мисли за него. Получава възможност
извънредно свободно да действа в сферата на впечатления, означени с думи. Не само речта, но и
по-нататъшни жизнени крачки на детето служат
за развитие на неговото въображение. Залагат се
първичните форми на мечтателност в съответния
смисъл на тази дума, т.е. възможност и способ-

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Научна конференция „75 години Съюз на учените в
България – в полза на науката и образованието“ (26 – 28 септември 2019 г., Международен дом на учените,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“).
*
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ност повече или по-малко съзнателно да овладява известни умствени построения, независимо от
тази функция, която е свързана с реалистичност
на мисленето. Накрая, образуване на понятия. Ние
виждаме, че не само самото появяване на речта, но
изключително важните възлови моменти в развитието на речта са в същото време възлови моменти и в развитие на детското въображение“ [1. с.
342]. „На високо равнище на развитото мислене се
осъществява построяване на образи, които ние не
намираме в окръжаващата действителност“ [1, с.
349]. Богатството на интелектуални дейности осигурява разнообразие от чувства.
Словесността няма равна на себе си по потенциали да извисява духовно и душевно хората,
да ги мотивира за ползотворни дела. Тя предава
съзнателен характер на развитието като процес на
саморазвитие.
Саморазвитието е присъщо на живите системи (растения, животни, човек). Никой не може
да ги развива. Те се развиват. Външните фактори
са условия, които благоприятстват или пречат на
саморазвитието. При животните и човека сред
външните фактори за саморазвитие са примери,
подражание, поставяне на младите в затруднени
ситуации, подпомагане за справяне с тях, поощрения, повторения и др. Различие е, че подходите
на животните са ограничени, кодирани в паметта
им, биологически се унаследяват и инстинктивно
се включват в действие. Човекът съзнателно, в зависимост от своята култура, ползва разнообразни
начини и средства за саморазвитие на младите поколения. Сред тях са разсъждения, обсъждания,
дискусии и др.
Словесността изменя взаимодействията на
човека с природата. Докато животните ползват
ценности от природата, човекът ги и създава. Тази
му роля го вдъхновява, мобилизира, мотивира за
духовно и интелектуално напредване. Кара го да
се реализира чрез създаване на материални и духовни блага за обществото. Поражда у него удовлетворение от стореното, произведеното. Обуславя социален смисъл и значение на живота му.
Разширява полето на възприятията, изпълва го с
осъзнавано съдържание и значения.
Развитието при хората чрез саморазвитие и
чрез общественополезни изявявания социално се
унаследява и предава. Преживява се като потребности от младите. Незадоволяването им се отразява неблагоприятно на тяхното психическо развитие.
Съзиданията на словесността обуславят
присъствието ѝ от ранни години във взаимодейст-
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вията на възрастните с младите поколения, за да се
постигат социално значими възпитателни, образователни и развиващи резултати. Обедняването ѝ
неизбежно води до щети в личностното изграждане на младите, в приноса им за благоденствието в
своя живот и на обществото.
Без да изчерпваме приносите на словесността, ще отбележим, че тя е извор на представи, мисли, чувства, желания, проблеми, анализи, сравнения, оценки, обобщения, предвиждания, мотиви за
изявяване, решителност, обич, любов, уважение и
себеуважение, съзидателна отдаденост, творчество, героизъм и безброй още човешки добродетели.
Ето защо взаимодействията с младите поколения
се уповават на нея.
С навлизането на информационни електронни устройства в съвременния живот словесността
претърпява известни промени. Изменят се съотношенията сетивност, словесност (в тях и между
тях). Отслабва водещата роля на словесността, богатството на нейното присъствие. В резултат, появяват се следствия, които вълнуват обществото.
През 2019 г. във в. „Галерия“ са преведени
данни от социологическо проучване, които показват изоставане на младежи и девойки от положителни родни традиции. Установено е, че „всеки
трети млад българин нито иска да учи, нито иска
да работи, почти половин милион от младите хора
между 15 и 29 години не четат книги. За сметка на
това масово работят с компютър, имат смартфон и
са постоянно в интернет. 72% от тях не стъпват в
галерии и музеи, а 62 % не се интересуват от каквото и да било изкуство. Близо 600 хиляди гледат
телевизия само за развлечение, почти всички пушат и пият, а 67% не спортуват активно“. В заключение е подчертано, че „можеш да придобиваш
всякаква информация на един клик разстояние, но
си невеж, ако не си прочел книгите, които да формират манталитета ти, да обогатят изказа ти, да ти
предоставят познания, благодарение на които да
мислиш и да търсиш дълбочина в живота. Битието
на тези хора се върти около смартфони да си чатат
в интернет. А това е най-краткият път към затъпяването“ [2].
Тревожни са оценките и на талантливия
български учител Теодосий Теодосиев: „Знаете,
че има специалисти по висок коефициент на интелигентност. И те са казали, че едно дете, за да
има висок коефициент на интелигентност, трябва
до 9-ти клас да е прочело поне хиляда книги с по
600 страници едната. Повечето от тях дори не са
прочели нито една книга през живота си. Дават им
препоръчителна литература за ваканцията, само
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че те искат да седнат да гледат клипчета – наготово искат да получават готова сдъвкана храна. Да
гледат в мониторите си изроди и техният идеал да
бъде изроден идеал. Оттук нататък тези деца ще
имат и изродени ценности. Не искат да мислят, не
искат да смятат със собствения си ум, предпочитат калкулаторът или компютърът да смята вместо
тях, не искат сами да търсят решението на даден
проблем, а да намерят в гугъл готово решение.
Това вече е умствено обездвижване“ [3].
Констатациите свидетелстват, че използваните от деца, младежи, девойки електронни информационни устройства ги привличат с богатство на сетивни образи, занимателни игри, успехи
чрез проби и грешки, пътешествия в неизвестното
с причудливи събития и неочаквани обрати, със
светлинни ефекти и ритмични действия, които
бързо и лесно ги отвеждат към явления, процеси, към готови знания, приятни преживявания.
Незадоволителна е словесността (речта, общуването, четенето). Ограничени са интелектуалните
усилия – проблемност, анализиране, оценяване,
предвиждане, доказване и др. Налице е отдалечаване от постижения на националната и световната
култура. Отслабва и отпада навикът за четене. В
поведението на млади хора се проявяват слабости
и недостатъци, отбелязани в констатациите.
Електрониката е завоевание на научно-техническия прогрес и тя навлиза в живота. Оценяват
се динамиката в придобиването на информация,
лекотата в допълване, преобразуване, коригиране
на мисли, представянето на големи обеми от информация на малки площи, трайното ѝ съхраняване без изменения и др. Расте броят на електронни
издания. Осъществява се процес на увеличаване
и усъвършенстване възможностите на информационните електронни устройства. При тази
действителност важно е да се ползва новото в съчетание с полезното, утвърдило се в живота, за да
се избягват нежелани последствия.
У нас започна въвеждането в училище на
електронни учебници. Заниманията с тях са интересни, привлекателни за учениците, заангажират
вниманието им, будят задоволство. Тези и други
предимства, съчетани с още значими условия, гарантират качество и ефективност на обучението и
възпитанието. Те могат да бъдат опознати и предвидени при обсъждания на проектите за електронни учебници и след тяхно експериментално
проверяване в педагогическата практика.
В обществото преобладава книжното богатство. Това навежда на мисълта, че е рано
книжните учебници да бъдат заменяни изцяло с

електронни. Добре е да се ползват учебници на
книжни носители и електронни с целесъобразно
разпределение между тях на учебното съдържание. Например, книжните – да обхващат повече
словесност, а електронните – сетивност. Двата
вида учебници взаимно да се допълват и подпомагат. Електронните да допринасят за възприемане
на обекти, изучавани в конкретни обстоятелства,
в динамика на промени. Това ще буди мисловна
активност у учениците. Да включват подходящи
занимателни дейности и игри, които ще разнообразяват обучението и ще влияят отморяващо.
Книжните – да осигуряват опознаване и все по-задълбочено вникване в постижения на научната и
художествената литература. Така учениците ще се
предпазват от отслабване и загубване на навици
за четене, ще се допринася за възход на интелекта
им и за запазване на здравето, чрез избягване на
преживявания за информационна претовареност.
При подготовката за въвеждането на двата
вида учебници в обучението е потребно да се изясни как ще се помага на изпреварващите в своята подготовка и развитие ученици да завършват
по-рано класове и образователни степени? Как
при променените условия учителят да осъществява своята ръководна роля и др.
Използването на видовете учебници в процеса на обучение може да е различно. В едни занятия електронните учебници да са начало на учебно-възпитателната работа, в други – по средата
или накрая. Да се прибягва към тях не само веднъж в урока, а няколко пъти. Всичко е въпрос на
преценка на учителя с оглед целите и условията
на работа.
Не само електрониката е привлекателна за
децата и учениците. С не по-малка мотивационна сила е обучението чрез саморазвитие и полезно
обществено осъществяване.
Всеки родител или учител при общуване
с деца и ученици е имал възможност да се убеди
в потребността им от саморазвитие и социално
осъществяване. От ранна възраст децата искат самостоятелно да ходят, да се хранят, да се обличат.
С възрастта думичката „Аз“ заема все по-престижно място в поведението им.
В училище учениците държат да са субекти
на познавателни и възпитателни дейности. Позициите на обекти на въздействия ги отегчават, отблъскват, а нерядко и подбуждат към противодействия.
Първокласник се връща у дома и заявява на
родителите си, че повече не иска да ходи на училище. Запитан за причината, той обяснява: „Учи-
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телската само пита, пита...“. Детето е живеело с
очакване и то за нещо да попита, да сподели свои
мисли, преживявания. То не знае, че от постъпването до завършване на образованието нерядко
все ще бъде питано и то ще трябва да отговаря.
Превъзмогването на тази практика и създаването
на организация, при която учениците под ръководството на учителя да са главни действащи лица в
обучението и възпитанието, е гаранция за приобщаването им към училището и занятията в него,
за възходящо тяхно социално развитие и усъвършенстване.
Учител по рисуване избягва предварително
да дава знания на учениците по темата на урока.
Той започва да рисува. Учениците наблюдават. Питат за това, което им е непознато (в случая – визиране на рисувания обект) и бързат да се възползват
от възприетото в своите рисунки. Саморазвитието
им се осъществява в процес на инициативност и
самостоятелност. В обучението учениците не са
изпълнители на указания, а търсещи, проявяващи
съобразителност, удовлетворени от личните усилия и постижения.
Мобилизираща и вдъхновяваща е дейността на деца, младежи, девойки, по примера на възрастните и те да правят и нещо полезно, добро за
другите. Тази тяхна потребност ги мобилизира за
старание, образование, напредване.
Майка иска от детето си да научи стихотворение, но то се съпротивлява. Когато обаче му
предлага да стори това, за да каже стихотворението пред гостите, които ще им дойдат, то с готовност и удоволствие го научава.
Четенето да не е самоцелно в началните класове, а да е свързано с подготовка на литературни
програми, които учениците ще изнасят по училищното радио, пред родителите, драматизирането на четива, с които ще се изявяват като артисти в

класа и пред деца от предучилищна възраст; като
писатели чрез творческо продължаване съдържанието на четива и др., водещи до много по-значими образователни, възпитателни и развиващи резултати, отколкото изисквания, оценки на учителя.
В следващите образователни степени положителни изменения в поведението на ученици настъпват
при приемане на обществени функции в училище
– да помагат за спазването на ред и дисциплина
през междучасията, за преглеждане изпълнението
на домашни работи и др.
Мотивираща сила за образование и възпитание имат обществени изяви на учащите се в трудови, културни дейности, в научни, технически и
технологични проекти, в отбелязване годишнини
на герои, в съхраняване на народни традиции, в
различни социални програми.
Доброто оползотворяване възможностите на
словесността и сетивността, заедно с електронни
дейности в педагогическата практика, със саморазвитие и социално осъществяване, е повеля на
новото време.
Литература
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[2] Кръстева, Т. (2019) Криско срещу Булгаков. Обречена ли е битката. Галерия, 7 – 13 август. [Krasteva, T. (2019) Krisko sreshtu Bulgakov.
Obrechena li e bitkata. Galeria, 7 – 13 avgust].
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SENSITIVITY, LITERATURE AND MENTAL DEVELOPMENT
Lyubomir St. Georgiev
Abstract: The article examines the changes in the relations between sensitivity – literature, which occur with
the entry of electronic techniques and technologies in modern life. The perticipation of senses increases. The
interest in literature is growing down among the younger generations, which is dangerous for their mental
development. The need for reasonable ratios of senses and literature in education is substantiated.
Key words: sensitivity, literature, electronic techniques and technologies, mental development
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ПРОФ. Д.Г.Н. ИНЖ. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ НА 85 ГОДИНИ
Проф. д.н. Румяна Вацева,
председател на секция „Науки за Земята“ към СУБ
На 4 октомври т.г. проф. д.г.н. инж. Петър Василев навърши 85 години. Роден е на 04.10.1935
г. в София. През 1959 г. завършва Московския геологопроучвателен институт (МГРИ) по специалност „Геология и проучване на полезни изкопаеми“. Същата година започва работа като геолог
и началник отряд в Комитета по геология и минерални ресурси. През 1970 г. защитава научната и
образователна степен „доктор“ в МГРИ, а през 1982 г. придобива научната степен „доктор на науките“ пред Висшата атестационна комисия. От 1963 г. се занимава с научноизследователска дейност, като през 1973 г. се хабилитира като доцент (ст.н.с. II ст.) в Геологическия институт на БАН,
а през 1986 г. е избран за професор (ст.н.с. I ст.) в Научноизследователския институт по полезни
изкопаеми, където ръководи секцията „Методика и икономика на геологопроучвателните работи“
и е научен секретар на института. През периода 1990 – 1992 г. е експерт-консултант в Националното геоложко управление на Алжир, където извършва геолого-икономическа оценка на алжирски
златорудни, редкометални и оловно-цинкови находища. В периода 1992 – 1997 г. е изпълнителен
директор на А.Д. „Геология и геофизика“, което извършва геоложкото картиране и геофизичните
проучвания в България.
Проф. Василев специализира в Централния научноизследователски геоложки проучвателен институт за цветни и благородни метали (ЦНИГРИ) и в Общоруския научноизследователски
институт по икономика на минералните ресурси (ВИЭМС) в Москва (Русия), Университета в гр.
Лиеж (Белгия), Висшия минен институт в Париж (Франция) и Научноизследователския център във
Фонтенбло (Франция).
Проф. Петър Василев се занимава като геолог и научен работник с рудни полезни изкопаеми,
тяхното търсене, опробване, проучване и оценяване. Съществен принос има при изучаването на
златорудните, златосъдържащите и сребросъдържащите находища, както и на волфрамовото находище Грънчарица, при опробването, проектирането и оптимизирането на геологопроучвателните
работи, тяхната достоверност и рентабилност, количественото прогнозиране.
Особено значим е приносът на проф. П. Василев по отношение гъстотата на проучвателната
мрежа, интервалът на опробване в подземните минни изработки, определянето на ураганните проби, комплексното оценяване на рудните находища. Редица негови методи и разработки са внедрени
в геологопроучвателната практика. Има признати рационализации с доказан и реализиран икономически ефект, въз основа на които е награждаван със значки от Комитета за наука и технически
прогрес: „За принос в техническия прогрес“ – 2 пъти, „За високо техническо равнище“, „Отличник
на Министерството на минералните ресурси“, юбилейни медали и др.
Проф. Петър Василев е награждаван с юбилейна грамота от Съюза на учените в България
(СУБ), както и с грамота от Началника на отбраната на България. Активно участва в дейността на
Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, който го удостоява със званието
„Заслужил геолог на НТС“.
Проф. Василев ръководи големи колективи, изработили различни доклади, прогнози и концепции по състоянието и развитието на минерално-суровинната база на страната през периода 1972
– 1996 г. Бил е член на различни научни, научно-технически и експертни съвети. Има 208 научни
публикации, от които пет монографии, както и над 100 научнопопулярни статии. Част от тях са публикувани в САЩ, СССР, Чехословакия, Полша, Германия. Участва с доклади в различни международни симпозиуми и конференции в Канада, Франция, Чехословакия, Полша, Унгария и Германия.
Проф. П. Василев е водил курсове, лекции и упражнения по „Търсене и проучване на твърди
полезни изкопаеми“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като има издадено Ръководство за упражнения по споменатия курс. Изнасял е лекции на курсове за повишаване на квалификацията на геолозите, организирани от Минно-геоложкия университет и от Научно-техническите съюзи.
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Проф. Василев е бил секретар на редакционната колегия на списание „Рудообразувателни
процеси и минерални находища“, както и член на редакционния съвет на списание „Наука“, а понастоящем е член на редакционния съвет на списание „Геология и минерални ресурси“.
През 1995 г. е избран за чуждестранен член – академик, на Академията за естествени науки
към Общоруското обединение на учените в Москва.
Проф. д.г.н. инж. Петър Василев е член на СУБ от 1966 г. От 1994 г. в продължение на 20
години е секретар и зам.-председател на секция „Геолого-географски науки“ на СУБ, като до 2015
г. е член на Общото събрание на пълномощниците на СУБ. Бил е член на Контролната комисия на
Съюза. През 2020 г. е избран за почетен член на СУБ.
Проф. Василев продължава да работи като консултант, да изнася доклади и да публикува научни статии.
Пожелаваме му още дълги години добро здраве и творческа активност!

ПРОФ. НИКОЛА ВЕЛИКОВ –
90 ГОДИНИ ОТДАДЕНОСТ
НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Проф. д.ик.н. Пано Лулански,
секция „Икономически науки“ към СУБ
Проф. Никола Великов е виден български учен-икономист, педагог и организатор. Неговият
житейски път е обагрен от бурно развитие и постигане на върхове, белязани с много творчество и
отговорност. Ученик в Търговския техникум в Бургас, студент по политическа икономия във ВИИ
„Карл Маркс“ (сега УНСС). Докторант в същия институт от 1954 г. до 1957 г., пак там преподавател
на основен щат от 1958 г. Доцент от 1968 г., професор от 1973 г., доктор на икономическите науки
от 1976 г.
И още – зам.-ректор на ВИИ „К. Маркс“ (1969 – 1973), зам.-ръководител на катедра „Политическа икономия“ (1974 – 1975), ръководител секция в Икономическия институт на БАН (1974 –
1977), ръководител на катедра „Икономика, организация и управление на извънпроизводствената
сфера“ (1983 – 1990), президент на фондация „Славянски университет“ в България (от 1999), ректор на Славянския университет в България (1998 – 2003), почетен доктор на Киевския славистичен
университет (2003), носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“, втора и първа степен.
Насоките на неговата отдаденост са с широка палитра на проявление: неизчепаем извор на
знания и умения; 66 години служба с перо и слово, намерили израз в изключително полезни изследвания и променени съдби след многобройни ползотворни срещи със студенти, докторанти, колеги,
граждани, трудови колективи и др.
Перото на проф. Н. Великов е сътворило: а) в образователно-ресурсен контекст: 21 самостоятелни учебници и учебно-методически разработки, 10 учебници и учебно-методически разработки
в съавторство, 13 самостоятелни лекции и учебно-методически разработки в учебници и сборници; б) в научен аспект: 23 самостоятелни монографии; 31 самостоятелни публикации под формата
на брошури и целеви доклади на съответни форуми; 69 разработки в колективни монографии,
научно ръководство и участие в колективни монографии, самостоятелно участие в различни издания (книги, сборници и др.); 142 статии и рецензии в научни списания; 14 научно-приложни
разработки; 8 методики за определяне на ефективността в областта на социалната инфраструктура;
19 публикации в сборници, доклади и списания на чужди езици; в) В същото време 126 са получилите масово обществено признание негови научно-популярни статии; като рецензент проф. Н.
Великов многократно е решавал професионалната съдба на бъдещите творци на икономическата
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наука и образование, в т.ч. 31 пъти на професори и доценти, 19 пъти на старши научни сътрудници
първа и втора степен, 35 пъти за доктор по икономика и доктор на икономическите науки и др.; г)
докторанското и студентското научно поле е също изобилно: 16 души са получили научно докторантско ръководство от проф. Н. Великов, от които 7 чужденци, стотици са научните ръководства
на дипломни работи на студенти и магистри; д) в обучителна насока: от академичната банка той е
чел лекции по 12 учебни дисциплини в различни форми на обучение и на различни равнища.
Изключително са големи заслугите на проф. Н. Великов за развитието и утвърждаването на
ново научно направление в страната – организация и управление извън сферата на материалното
производство, което му отрежда достойно място сред съвременните пионери на икономиката на
знанието.
Неоспорими са фактите, които подкрепят това твърдение.
Като израз на пряк държавен и личностен ангажимент преди около 40 години в страната
ни бе прозряна необходимостта от разпознаване, развитие, усъвършенстване и използване на икономическите отношения в организацията на извънпроизводствена сфера. В изпълнение на тази
отговорна държавна задача беше организирана работата (1983 – 1992) на „Проблемна научноизследователска лаборатория по въпросите на ефективността, икономическия подход и механизъм
в извън производствената сфера“ с ръководител проф. Н. Великов. Направени бяха комплекс от
специализирани изследвания, в т.ч. и разработени 18 пакета (концепции, правилници, нормативи
за дейност, методики и др.) за прилагане на икономическия механизъм в извънпроизводствената
сфера. Това за този период беше истински подвиг, тъй като е началото на изживяване осмислянето
на извънпроизводствената сфера единствено като потребителска.
И като продължение – под негово ръководство беше създадена катедра „Икономика, организация и управление на извънпроизводствената сфера“, както и аналогична специалност. И още: започна функционирането на следдипломно обучение по икономика на образованието, на културата,
на спорта и на здравеопазването. За периода 1981 – 1985 г. са обучени общо 2787 специалисти, в
т.ч. 1315 – текущо опресняване, 839 – специализация и 633 – преквалификация.
Многобройни са изразените тревоги от проф. Н. Великов относно подходите на управление
на стопанската и социалната система: без научност (тя трябва да е база на всяко претендиращо за
обективност и оригиналност решение) хаосът ще се възпроизвежда перманентно и неконтролируемо; духовността ще спаси света от произвола на алчността; прекалената икономизация на извънпроизводствената сфера е вредна и заплашва нейното превръщане в активен донор на ферменти
на прогреса; подценяването на разпределителните отношения рано или късно ще се рентира в социален срив; ценностната реверсия трябва внимателно да се наблюдава и контролира: „потъмняването“ на ценностите крие в дългосрочна перспектива много превратности в битието и социума;
решаването на нещата трябва да бъде само от позициите на здравия разум и без излишни емоции;
всяка преситена показност поражда обратни резултати; балансът на интересите е разковниче на
успеха; реакцията ни трябва да бъде на основа на спокойното приемане и оценка на даденостите и
др.
Проф. Н. Великов е колоритна фигура в българското образование и науката, уважаван преподавател и възпитател, задълбочен изследовател не само на икономическите, но и свързаните с тях
социални отношения, практически насочена личност в теорията и активното действие в практиката
и др.
Тази пословична отдаденост се награждава с неизчерпаема благодарност от неговите колеги,
докторанти, студенти и всички, които в някакава степен са се докосвали до него и неговите публикации. За това в 90-годишнината му трябва да изразим нашата благодарност за безкористната
отдаденост на университетското образование и наука.
ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
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ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА –
ЮБИЛЯР
На 15 август 2020 г. проф. д-р Валентина Иванова Стоянова – дългогодишен и активен член
на Съюза на учените в България – клон Велико Търново, празнува юбилей.
Проф. д-р Валентина Стоянова е завършила висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“.
Трудовият ѝ стаж започва като учител в Икономическия техникум в гр. Велико Търново. След
това работи в направление „Комплексно обществено обслужване“ в Община Велико Търново и в
продължение на 10 години е негов началник. Участва в изработването на проекти по агломерацията
на триградието Велико Търново – Горна Оряховица – Лясковец. Паралелно завършва аспирантура
в направление, свързано с работата ѝ – комплексното обслужване, и става „кандидат на науките“ по
икономика, сега образователно-научна степен „Доктор“ по икономика.
Желанието ѝ да продължи кариерата си в сферата на образованието и науката я отвежда, първо, във Висшето народно военно артилерийско училище „Г. Бенковски“ в Шумен, където преподава
„Политическа икономия“ две години, а след това – във Висшето народно военно училище „Васил
Левски“ във Велико Търново. Там тя работи до пенсионирането си, като през 1983 г. е избрана за
доцент, а през 2006 г. – за професор по политическа икономия. Преподава микроикономика, макроикономика, икономически теории и Европейска икономическа интеграция.
Нейна заслуга е въвеждането на компютрите в преподаването на „Политическа икономия“
през 1983 г., което е новост за своето време. Била е член на Научен съвет на НВУ „Васил Левски“.
Под нейно ръководство са израснали и защитили дисертационни трудове много млади преподаватели.
Научните ѝ интереси са в областта на социалното пазарно стопанство, икономическите проблеми на прехода, глобализацията и международните икономически отношения. Автор е на над 120
научни публикации – монографии, студии, статии и доклади на конференции, както в тези области,
така и по проблемите на икономиката на отбраната.
След пенсионирането си в периода 2007 – 2010 г. работи в Института за научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „Васил Левски“ като експерт, а също така е в състава на Подкомисията на Висшата атестационна комисия по „Национална сигурност и военни науки“.
Проф. д-р Валентина Стоянова е дългогодишен член на Съюза на учените в България, един от основателите и дейни участници в дейността на Великотърновския клон. Тя е бивш председател на
секция „Икономика“, а понастоящем е член на Бюрото на СУБ – клон Велико Търново.
На проф. д-р Валентина Стоянова желаем здраве и творчески успехи!
Честит юбилей!
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Секция „Икономика“ на СУБ – Велико Търново,
ръководството на СУБ – Велико Търново
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IN MEMORIAM

ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
(16.07.1933 – 28.08.2020)
Напусна ни един от най-ерудираните учени в областта на механизацията на дърводобива
и горския транспорт, както и дългогодишен активен член на СУБ.
Той е завършил „Лесоинженерно дело“ във Висшия лесотехнически институт (сега Лесотехнически университет) през 1956 г., а второ висше образование по „Технология на машиностроенето“ – във Висшия машинно-електротехнически институт (сега Технически университет) през 1970 г. (задочно).
Постъпва на работа по разпределение в горско-промишлено стопанство „Рибарица“ като
началник на горско-технически участък (1956 – 1958) и главен инженер (1958), а през 1959 г. е
главен механик на „Горпром“ – Тетевен.
С конкурс от 1 септември 1959 г. е научен сътрудник в Научноизследователски институт
по горска промишленост – София, който от 1960 г. преминава към Институт за гората.
Специализирал е в университети и научни институти в Норвегия (1970) и Швеция (1971).
Хабилитиран е като старши научен сътрудник през 1971 г., защитава дисертация за „доктор на науките“ през 1990 г., а ВАК го избира за професор през 1991 г.
Основните му научни и научно-приложни приноси следва да се отнесат към:
⁕ Създаване на технологии и системи от машини за комплексно механизиране на дърводобива.
⁕ Разработване на леки въжени линии и технологии за отгледни сечи в млади насаждения
при планински условия.
⁕ Проектиране и конструиране на лебедка – тип „Пионер“, на външна линия ЛВЛ – 100
– 500“, на мачтова въжена линия „Витоша“ и др.
Автор е на 6 изобретения и на около 160 публикации, в т.ч. монографии и книги като
„Дърводобивът в България през ХХ век“ (2009), „Въжените системи в горското стопанство“
(2013), „Ветераните от горското стопанство и горската промишленост“ (2016).
Плодотворен е периодът, през който е ръководител на секция в Института за гората – БАН
(1986 – 1990, 1992 – 1994, 1994 – 2003) – общо 4 мандата; зам.-директор (1989 – 1993) и и.д.
директор (1990) на същия институт.
За приносите си в горската наука и практика е награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“, Почетен знак на ЛТУ и Институт за гората – БАН, отличия на Министерството на горите
и горската промишленост, на СУБ, НТС по лесотехника и др.
Подготвените от проф. В. Д. Василев стотици студенти и десетки изследователи ще продължат делото му.
							
							

Акад. Александър Х. Александров,
Институт за гората – БАН
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КНИГОПИС
Възрастта при социализма - поколения в
семейството и обществото.
Съст.
Даниела Колева.

Великата България
на Волга през средните векове

С., Център за академични изследвания ,
2019, 272 с. с ил.

Издателство „Просвета“, София, 2019,
160 с.

Сборникът представлява поредното издание, отразяващо амбициозния проект на Центъра за академични
изследвания в София за проучване историята на българското общество при социализма. Той съдържа десет текста, фокусирани около така наречената поколенческа
тематика. Те очертават важен сегмент от социалната история на комунистическа България. За целта усилията си
обединяват автори от областта на съвременна история,
социална история, етнология, театрознание, изкуствознание и социология – утвърдени специалисти, с подчертан
интерес към интердисциплинарните изследвания и към
социалната история.
За основа на отделните разработки са използвани
разнообразни източници – архивни документи, материали
от пресата, анализ на художествени произведения, анкети
и интервюта.
Проектът се отличава с добре подбрани аспекти
– бригадирско движение, старчески домове, театрален
живот, ателието на младия художник, ролята на спорта,
стилизирането на младостта в налагания чрез театър, живописта и монументалната скулптура образ на героите и
др. Разгледани съвкупно, текстовете отразяват сложната
конфигурация от политически императиви и идеологически постановки, промяна в жизнения хоризонт, динамика
на социалната среда, колективни нагласи и индивидуални
интереси.
Направен е съществен принос за реконструкцията
на взаимоотношенията между поколенията. Хвърлена е
светлина върху оценките, които съвременниците в интервюта и беседи дават на епохата. В ръцете на читателя е
една модерна по проблематика, стил на изложение и начин на поднасянето на информацията колективна публикация.
Работата очертава основни характеристики на изследваната проблематика и същевременно задава теми
за бъдещи изследвания. Всяко следващо проучване върху
разглежданата проблематика неминуемо ще трябва да се
опира върху разглеждания сборник.
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Георги Владимиров

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Новата книга на Георги Владимиров е приятна изненада както за специалистите, запознати с неговите отдавнашни изследвания за историята и културата на Волжка България, така и за широката публика, желаеща да
научи повече за тези народи от Поволжието, за които се
смята, че са наследници на волжките българи. Тя е поредната в серията от проучвания и публикации на изследователя, посветени на най-северната група на прабългарите,
създали своя Родина след разпада на Кубратова Велика
България по средното течение на реките Волга и Кама.
Книгата „Великата България на Волга през средните векове“ обаче е по-различна. С нея издателство „Просвета“ прави голям подарък на българските ученици, интересуващи се от културното наследство на далечните ни
предци. Тя е едно обобщено научнопопулярно помагало
за всички въпроси, за които в стандартните учебници по
история има по няколко изречения. В нея, освен подробното описание на етническия характер на териториите от
басейна на Средна Волга преди заселването на първите
прабългарски групи от т.нар. „салтово-маяцка култура“,
са представени и поетапно заселвалите се етнически групи на берсили/ берсули (известни в изворите и като „сребърни българи“), билери, сувари, есегели и др. Така три
века след създаването на Аспарухова България в региона
на Долен Дунав – в края на IX и началото на X в., се поставя началото на държавния конгломерат, който днес наричаме Волжка България.
Но книгата на Георги Владимиров не е само историческо съчинение, макар да обнародва в приложение
солиден набор от исторически извори за историята на
волжките българи, преведени на български език. Тя е и
подробен разказ за бита и ежедневието, архитектурата,
стопанския живот и монетосеченето, военното дело, дипломацията и културата на българите от региона на Волга
и Кама. В книгата може да бъдат открити редица материали за празниците и обичаите на българите, легендите
и историческите предания на народностните и етнически
групи, обединили се в силната втора средновековна българска държава. За нас, наследниците на дунавските българи, запознаването с историята и културното наследство
в Поволжието е особено важно, защото ни представя един
друг културен модел, създаден от далечните ни предци в
сътрудничество с редица други народи. Авторът ни кани
да преживеем заедно както вълнуващата приказка на нашите далечни предци, така и да се замислим като изследователи за същността на тяхната културна памет. И така
да разберем по-добре самите себе си.
				
Доц. д-р Петко Христов,
				
секция „История“ към СУБ

НАУКА – кн. 5/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

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

