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 Тази година Нобеловите награди по физи-
ка бяха присъдени за изследвания в областта на 
физиката на сложните системи. Сюкуро Мaна-
бе (Syukuro Manabe) и Клаус Хаселман (Klaus 
Hasselmann) получават половината Нобелова 
награда за „физическото моделиране на земния 
климат и надеждното прогнозиране на глобално-
то затопляне“ (for the physical modelling of Earth‘s 
climate, quantifying variability and reliably predicting 
global warming). Втората половина от наградата е 
присъдена на Джорджо Паризи (Giorgio Parisi), 
който открива „взаимодействието на хаоса и ко-
лебанията във физическите системи от атомни 
до планетарни мащаби“ (for the discovery of the 
interplay of disorder and fluctuations in physical 
systems from atomic to planetary scales).

на моделиращия и чрез тези модели са прави опит 
да се получи бъдещото поведение на времето и 
климата на основата на данните от предишни пе-
риоди.
 След 1955 г. на сцената се появяват компю-
трите, които започват да се използват за изготвяне 
на модели на времето и на климатични модели. 
Компютрите позволяват да се използват данни-
те за времето днес, за да се предсказва времето 
утре на основата на модели, основани предим-
но на диференциални уравнения. Вследствие на 
ограничения капацитет на тогавашните компютри 
моделите все още не са глобални – те се правят 
за предсказване на времето – например над част 
от Северна Америка. Първите глобални модели, 
предсказващи времето в цялата земна атмосфера, 

 Времето и климатът несъмнено са продукт 
на функционирането на много сложна система, 
която включва множество процеси, като се по-
чне от движението на въздуха, мине се през кон-
дензацията на вода в атмосферата и се стигне 
до слънчевата радиация. Прогнозите за времето 
и промените на климата могат да се разделят на 
две големи групи – такива, които са правени пре-
ди 1955 г., и такива, които са правени след 1955 г.  
Преди 1955 г. се използват модели, които са час-
тично качествени и частично основани на опита 

се появяват в началото на 60-те години на миналия 
век, когато компютрите вече са достатъчно мощ-
ни. Разработването на един такъв модел се ръко-
води от Сюкуро Манабе (Фотос 1). В този модел 
се използват хиляди уравнения, които трябва да 
направят симулация на климата и неговата  про-
мяна. Този модел прави реалистични симулации 
на атмосферните течения и на мусоните.
 По същото време започва да се разпростра-
нява идеята, че увеличаването на количеството 
на въглеродния диоксид в атмосферата може да 

Фотос 1. Сюкуро Мaнабе Фотос 2. Клаус Хаселман Фотос 3. Джорджо Паризи
Сн. Ill. Niklas Elmehed 
© Nobel Prize Outreach
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доведе до глобално затопляне. Манабе решава да 
използва своя модел за изследване на този въпрос 
и прави първото проучване през 1967 г. заедно с 
Ричард Ветералд.  Те получават потвърждение на 
това, че увеличеното количество на въглероден 
диоксид в атмосферата води до повишаване на 
температурата. Те получават и допълнителен ре-
зултат – увеличената концентрация на водна пара 
в топлите въздушни слоеве също води до ускоря-
ване на глобалното затопляне, т.е. водната пара 
също може да се разгледа като вещество, водещо 
до парников ефект.   
 През 1969 г. Манабе, заедно с Кърк Браян, 
прави първия модел на глобалния климат, който 
включва едновременно океана и атмосферата. 
През 1975 г. Манабе и Ветерланд  използват по-съ-
вършен модел на климатичната система и пред-
сказват глобалнo затопляне на земната атмосфера, 
което ще е по-силно в Арктика и ще доведе до на-
чало на топенето на ледените масиви покрай по-
люсите. По-късно, през 80-те години на миналия 
век, Манабе и неговата група изследват възможно-
то засушаване над континенталните области. 
 В работите на другите двама Нобелови ла-
уреати – Хаселман (Фотос 2) и Паризи (Фотос 3), 
се изследва хаосът в сложни системи, като рабо-
тата на Хаселман е повече в областта на клима-
тичните модели, докато работата на Паризи е за 
проявите на хаоса в различни видове системи с 
цел за покаже, че дори хаотичните системи могат 
да имат регулярно поведение. Хаселман работи по 
развитие на връзката между климата и метеороло-
гичното време. Той създава модел, който свързва 
климата с метеорологичните условия и обяснява 
защо климатичните модели са надежден начин 
за разчитане на привидно хаотичния характер на 
времето. Едновременно с това Хаселман търси и 
намира специфични сигнали за човешкото влия-
ние върху климата. Той показва, че бързопромен-
ливото метеорологично състояние на атмосферата 
се трансформира в бавнопроменящи се океански 
параметри. От своя страна, тези бавни промени 
в океанските параметри влияят върху метеороло-
гичното време. 
 Комбинацията от идеите на Манабе, Ха-
селман и Паризи позволява на учените да пред-
сказват как хаотичното и свързано изменение на 
поведението на атмосферата, океаните и земната 
повърхност ще се променя с течение на времето. 
Тази прогноза не може да бъде за много големи 
интервали от време, но все пак може да ориентира 
хората какво ни очаква в бъдещето. Затова е и при-
съдена Нобеловата награда на тези трима учени. 

 Нека проследим накратко част от биографи-
ите на лауреатите.  Клаус Хаселман е бил дирек-
тор в Макс Планк института по метеорология и 
професор в Хамбургския университет. Той е роден 
през 1931 г. по времената на Ваймарската репу-
блика в семейство на интелигенти – баща му е бил 
виден германски икономист, активист на Герман-
ската социалдемократическа партия. Поради това, 
след идването на Хитлер на власт, семейство Ха-
селман емигрира във Великобритания през 1934 г. 
До 1949 г. Клаус Хаселман живее  във Великобри-
тания. Там той завършва средното си образование, 
след което се завръща в Германия и става студент 
по физика и математика в Хамбургския универси-
тет.  Научната му кариера се развива главно в Макс 
Планк обществото за развитие на науката и Уни-
верситета на Хамбург, но той прекарва 5 години от 
живота си като професор в САЩ в американските 
океанографски институции Скрипс и Уудс Хол, а 
за една година е гост-професор в Кеймбриджкия 
университет във Великобритания. Хаселман за-
вършва Хамбургския университет през 1955 г. с 
дипломна работа върху теорията на изотропната 
турбулентност. През 1967 г. той защитава док-
торска дисертация, подготвяна в Макс Планк Ин-
ститута по механика на флуидите  и посветена на 
поведението на вълни с малка амплитуда на грани-
цата на две среди. През 1963 г. Хаселман е хабили-
тиран и това съвпада с един от престоите му в аме-
риканските океанографски институции, който е от 
1961 до 1964 г.  От 1966 г. Хаселман е професор 
по геофизика и планетарна физика в Хамбургския 
университет, a от 1972 г. е директор на Института 
пo геофизика на Университета. През 1975 г. Ха-
селман става директор – основател на Макс Планк 
Института по метеорология в Хамбург и остава 
такъв до пенсионирането си през 1999 г. Нека от-
бележим, че репутацията на Хаселман в областта 
на океанографията е основана най-вече на пореди-
цата му от статии за нелинейните взаимодействия 
на океански вълни. Хаселман е известен с моде-
ла на Хаселман за променливостта на климата, 
в който голяма система с дълга памет (океаните) 
получава стохастично влияние от атмосферата и 
трансформира това стохастично влияние (нари-
чано бял шум на съответния жаргон) в промени 
в параметрите на климатичната система, имащи 
характеристиките на червен шум и наблюдавани 
експериментално.
 Сюкуро Манабе е роден през 1931 г. в Шинри-
цу, префектура Ехиме, Япония.  Интересът му към 
метеорологичното време датира още от детските 
му години. След завършване на средното си об-
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разование Манабе е приет за студент в Токийския 
университет, но вместо да учи медицина (както 
очакват родителите му), той завършва метеороло-
гия през 1955 г. Отново в Токийския университет 
Манабе защитава и докторската си дисертация по 
метеорология.  След завършване на докторанту-
рата си той заминава за Съединените щати, къде-
то работи в Отдела за изследване на глобалната 
циркулация на Американската метеорологична 
служба.  Този етап от кариерата му продължава до 
1997 г., когато той се завръща в Япония като ди-
ректор на Отдела за глобално затопляне на Изсле-
дователската система за изследване на глобалните 
промени на Япония. В САЩ Манабе работи върху 
тримерните модели на атмосферната циркулация, 
описани по-горе в текста. Интересното е, че след 
1995 г. Манабе и съавторите му започват да при-
лагат климатичните си модели за изучаване на 
промените на климата в миналото, като особено 
се интересуват от ролята на вливането на големи 
количества прясна вода (вследствие на топенето 
на ледниците) в Атлантическия океан и възмож-
ните резки промени в климата вследствие на това 
явление. 
 Научните изследвания на Джорджо Пари-
зи са малко настрани от изследванията на слож-
ните климатични и атмосферни системи. Той е и 
по-млад от другите двама лауреати (роден е през 
1948 г.). Изследванията са в областта на кванто-
вата теория на полето, статистическата механика 
и теорията на сложните системи.  Неговото име 
носят уравненията на Алтарели-Паризи за плът-
ностите на партоните, уравнението на Кардар 
– Паризи – Чанг за стохастичната агрегация при 
растеж на повърхности, а освен това е известен и 
с изследванията си върху вихрите, образувани при 
полет на птичи ята.  Паризи завършва Университе-
та Ла Сапиенца в Рим през 1970 г.  В следващите 
10 години Паризи работи в Националната лабора-
тория „Фраскати“ и е гост-изследовател в Колум-
бийския университет в САЩ и в университети и 
институти във Франция. От 1981 до 1992 г. Паризи 
е професор в Римския университет Тор Вергата, 
след което (и досега) е професор по квантова те-
ория в Университета Ла Сапиенца в Рим.  Отбе-
лязвам, че Паризи има разработки и в механиката 
на флуидите, където заедно с Уриел Фриш използ-
ват мултифрактални модели за обяснение на ин-
термитентността в турбулентни течения. Паризи 
използва активно концепцията за стохастичния 
резонанс при изучаването на климатични явления. 
Той е известен също и с работите си по теорията 
на спиновите стъкла.  Интересно при него също е, 

че той е лидер на движението „Salviamo la Ricerca 
Italiana“, чиято цел е да пресира италианското и 
европейските правителства да започнат да финан-
сират фундаменталните изследвания над мини-
малното критично ниво, необходимо за тяхното 
оцеляване.
 Имам добра представа от работите на Хасел-
ман и Паризи, тъй като съм чел доста от техните 
статии и книги. Срещал съм ги и по конференции, 
тъй като и моята дейност е в областта на теория-
та на сложните системи, механиката на флуидите 
и теорията на турбулентността. Мога да споделя 
тук няколко интересни фактa, свързани с моите 
преживявания. Хаселман беше доста известен в 
нашите среди през 90-те години на миналия век 
– говоря за средите, които се занимаваха с меха-
ника на флуидите в Германия по онова време, към 
които принадлежах и аз. Физиономията на Хасе-
ман беше характерна, понеже имаше добре очер-
тана, поддържана и предимно бяла брада (която с 
годините побеляваше все повече). По конферен-
циите, а най-вече на вечерите, свързани с тези 
конференции, неговите идеи се обсъждаха доста. 
И за ваша изненада, имаше доста хора, които се 
отнасяха скептично към тях, тъй като концепци-
ята за глобалното затопляне беше нова и не всич-
ки я приемаха тогава. Имаше доста критика при 
обсъжданията на чаша бира. Хаселман предимно 
мълчеше, само от време на време обясняваше по 
нещо. И така, с години, докато идеите му си про-
биха път и ето, стигна и до Нобеловата награда.
 На идеите на Паризи попаднах покрай кни-
гата на Уриел Фриш, в която силно е застъпен мул-
тифракталният подход за обясняване на различни 
явления, свързани с турбулентното движение на 
флуидите (тогава в Германия всеки младок, които 
се занимаваше с механика на флуидите, задължи-
телно трябваше да прочете няколко книги, една от 
които бе книгата на Фриш). Фракталите и мулти-
фракталите ме интересуваха и следващото, което 
направих, бе да прочета статии за уравнението на 
Кардар-Паризи-Чанг, въпреки, че ме интересуваха 
повече идеите на Бостънската школа по процеси 
на растеж на повърхности. След което прочетох 
книгата на Паризи  „Статистическа теория на 
полето“. През това време се срещахме по конфе-
ренции, където той, като утвърден вече учен, из-
насяше доклади, а аз, като начинаещ специалист 
по теория на турбулентността, слушах тези докла-
ди. Интересни ми станаха неговите идеи за при-
ложение на концепции на стохастичня резонанс 
към теорията на климата, още повече, че на много 
конференции идваше прочутият професор Хег-



ги от Щутгарт, който непрекъснато ни набиваше 
в главата информация за стохастичния резонанс 
и неговите приложения.  Като интересен факт от 
задкулисието мога да ви споделя, че Паризи не 
случайно е активист на движението за по-добро 
финансиране на фундаменталните изследвания в 
Италия. Италия има прекрасни учени, но малко 
от тях работят в родината си, защото просто няма 
достатъчно места – трудно е да станеш професор в 
Италия. Паризи това го е изпитал на гърба си и се 
опитва да го промени, доколкото може. Да се надя-
ваме, че Нобеловата награда ще му бъде полезна и 
в тези му усилия. 
 За Сюкуро Манабе само съм чувал, нямал 
съм честта да се срещна с него. Но сме разговаря-
ли с колеги за японеца в Националната метеоро-

логична служба на САЩ, който имал огромни мо-
дели, с които предсказвал климатичните промени. 
Огромни, в смисъл, включващи хиляди уравне-
ния. Американците са известни със склонността 
да правят такива модели за доста неща, особено в 
икономиката и социалната динамика. Доста добри 
постижения имат там, но най-известни са клима-
тичните модели на търпеливия и трудолюбив япо-
нец Манабе. 
 В заключение, бих искал да поздравя лау-
реатите и да им пожелая здраве и нови успехи в 
живота и науката. Винаги съм казвал, че теорията 
на сложните системи има голяма бъдеще, тъй като 
почти не останаха неизучени прости системи. 
Там, в тази област, има още много чудесни неща, 
които чакат да бъдат открити. 
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НАУЧНИ	ИЗСЛЕДВАНИЯ

 Въведение
 Водата днес се явява жизнена потребност, 
глобален ресурс, транспортен коридор и регулатор 
на климата. За съжаление, през последните някол-
ко десетилетия тя се превръща и в краен прием-
ник на редица замърсители, продукт на човешката 
дейност. Качественият статус на водните ресурси 
се компрометира от прекомерната експлоатация, 
постъпването на замърсяващи вещества от разли-
чен произход, хидроморфологичните изменения 
на водните местообитания и промените в кли-
мата. В последните години достигнатите знания 
и разбиране относно въпросите и тенденциите, 
свързани с регулирането на качеството на водата, 
пречистването на отпадъчните води и опазването 
на водните екосистеми са много по-детайлни и 
изчерпателни. Политиките на Европейския съюз 
(ЕС), свързани с водния сектор, разискват широк 
кръг от проблеми, намиращи своето решение в из-
готвянето и въвеждането в изпълнение на редица 
специфични законодателни актове, програми и 
проекти [1]. Ключов елемент от водното законо-
дателство на ЕС е Директива 2000/60/EО на ев-
ропейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за водите 
(Рамкова директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО) 
и съответно нейното прилагане в Република Бъл-
гария чрез Закона за водите от 28.01.2000 г. (ЗВ) 
[2, 3, 4]. 
 Понастоящем основен инструмент за ин-
тегрирано управление на водите у нас са Плано-
вете за управление на речните басейни (ПУРБ). 
В унисон с прилагането на ЗВ се разработват и 
приемат значителен брой подзаконови норматив-
ни документи – наредби, заповеди, правилници и 
др. В този смисъл хидрохимичната оценка на из-
следваните реки се основава на  Наредба № Н-4 
от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърх-
ностните води [5]. Физикохимичните свойства на 

повърхностните води имат определящо значение 
при изследването и изясняването на редица важни 
въпроси, свързани със замърсяването на водните 
ресурси. В нашата страна влияние върху качест-
вото на речните води оказват различни индустри-
ални, комунални и селскостопански дейности. В 
едни участъци от поречието на дадена река опре-
делен вид замърсяване има преимуществен ха-
рактер, докато в други „замърсителите“ действат 
съвкупно. Съгласно РДВ екологичният статус на 
повърхностните води се представя от по-лошото 
от двете – екологичното и химичното състояние на 
водния обект или по т. нар. метод one out – all out 
[6]. Днес хидрохимичната оценка обикновено се 
основава на конкретни съотношения между изме-
рени стойности на потенциално замърсяващи ве-
щества и техните норми, регламентирани в норма-
тивните документи. Хидрохимичната картина на 
водите в речните басейни може да се определи по 
един или няколко параметра и зависи от вида и ко-
личеството на постъпващите замърсители, тяхна-
та способност за трансформация и самопречист-
ващите способности на водните тела (Lewkiewicz, 
Macuda, 2008) [7]. 
 Основна цел на настоящата статия е опреде-
ляне на хидрохимичния статус на реките Тополни-
ца и Луда Яна по избрани параметри за качество 
в периода 2011-2018 г. Изборът на двата речни ба-
сейна, които са предмет на изследване, е аргумен-
тиран от тяхната съпоставимост. Водосборите се 
характеризират със сходна физикогеографска и ге-
охимична обстановка, а осъществяваната стопан-
ска дейност е комплексна и разнопосочна (добив 
на полезни изкопаеми, селскостопански дейности, 
замърсяване с отпадъчни води от комунално-бито-
вия сектор и др.). 
 Кратка характеристика на района на из-
следване
 Районът на настоящото изследване обхва-
ща речните басейни на реките Тополница и Луда 

АНТРОПОГЕНЕН ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ 
ХИДРОХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ 

ТОПОЛНИЦА И ЛУДА ЯНА

Гл. ас. д-р Кристина Гърциянова,
Национален институт по геофизика, геодезия и география“, 

Департамент „География“– 
Българска академия на науките 
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Яна. Реките са леви притоци на р. Марица, фор-
миращи се и протичащи в Същинска Средна гора 
и Пазарджишкото поле. Според ПУРБ водосбор-
ните области на р. Тополница и р. Луда Яна са в 
границите на Басейнова дирекция (БД) „Източ-
нобеломорски район“. Река Тополница извира от 
източното подножие на вр. Буная (1572 m), а р. 
Луда Яна – от Същинска Средна гора на височи-
на 1423 m. Площта на водосборният басейн на р. 
Тополница  е 1789 km2, а дължината ѝ е 155 km. 
Хидрохимичното състояние на реката е пряко от-
ражение на осъществяваните във водосборната 
област промишлени и селскостопански дейности, 
както и от заустването на отпадъчни води от насе-
лените места. Река Луда Яна има дължина 74 km и 
водосборен басейн  685 km2 (Фигура 1). 

 Качественото състояние на водите на реки-
те Тополница и Луда Яна е пряко отражение на 
разнородните и динамичните съчетания от при-
родните и антропогенните фактори. Подобно на 
много речни системи в нашата страна, двете поре-
чия са подложени на интензивно и многостранно 
антропогенно въздействие. Настъпилите промени 
в стопанското развитие на страната през послед-
ните три десетилетия промениха действителното 
функциониране, разположение и въздействие на 
големите индустриални мощности. Днес много 
често работещите фирми (металургични, хими-
чески, фармацевтични, хранително-вкусови и др.) 
замърсяват реките с недостатъчно пречистени от-

Фигура 1. Район на изследване; ▲– пунктове на изследване

падъчни води или изобщо не изграждат самостоя-
телни пречиствателни станции. В резултат на това 
възникват локални точки – източници на замърся-
ване на повърхностните, а в редица случаи и на 
подземните води.
 Информационна база и методи
 Днес в хидроложката практика се прилагат 
два основни типа оценки при определяне на ка-
чеството на водите по хидрохимични показатели – 
диференцирана и комплексна. Посредством дифе-
ренцираната се получава информация за водното 
тяло само по отделни показатели, а комплексната 
дава възможност за цялостна оценка на даден во-
ден обект [8]. На институционално равнище у нас 
основно се прави диференцирана оценка на ка-
чеството на повърхностните води по отделни фи-

зикохимични показатели. Приложеният индикато-
рен подход в изследването се основава на избор 
на оптимален набор от качествени инградиенти, 
съобразно поставената цел, така че те да откроят 
най-добре антропогенното въздействие върху ка-
чеството на водите. Дългогодишното постъпване 
във водите на р. Тополница и р. Луда Яна на за-
мърсяващи вещества от разнообразен произход 
налага извършването на анализ по компоненти на 
въздействието. В разработката е направен статис-
тически анализ на наличните данни за качество 
на водите (официално публикувани от Изпълни-
телната агенция по околна среда). В изследването 
са анализирани стойностите на показателите раз-
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творен кислород, водороден показател (pH), елек-
тропроводимост, амониев азот (N-NH4), нитратен 
азот (N-NO3), нитритен азот (N-NO2), ортофосфа-
ти (P-ortho-PO4), биохимично потребление на кис-
лород (БПК5), желязо (Fe) манган (Mn), кадмий 
(Cd), олово (Pb), арсен (As), мед (Cu), никел (Ni) и 
цинк (Zn) за периода 2011 – 2018 г. в шест пункта 
от изследваните поречия (Tаблица 1). 
 В статията оценката на хидрохимичното със-
тояние на реките  Тополница и Луда Яна е напра-

среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои 
други замърсители на Директива 2008/105/ЕО от 
16 декември 2008 г. [9] (транспонирана в българ-
ското законодателство в Наредба за стандарти за 
качество на околната среда за приоритетни веще-
ства и някои други замърсители от 2010 г.) [10] 
(Таблица 2 а, Таблица 2 б). 
 Анализът се базира на максимално допусти-
мата концентрация (МДК), а когато за даден пока-
зател за МДК е обозначено „не се прилага“, тогава 

Таблица 1. Пунктове и период на изследване
Пункт на изследване Код на пункт Период

р. Тополница, шосеен мост 
гр. Панагюрище – Пирдоп

BG3MA08911MS1270 2011 – 2018 г

р. Тополница преди яз. Тополница, 
при с. Поибрене

BG3MA00853MS1170 2011 – 2018 г

р.Тополница – гр. Пазарджик, 
преди устие

BG3MA00811MS1070 2011 – 2018 г

р. Стрелченска Луда Яна след Стрелча  BG3MA07425MS0950 2011 – 2018 г
р. Луда Яна при с. Росен BG3MA07425MS0930 2011 – 2018 г
р. Луда Яна преди устие BG3MA00741MS0920 2011 – 2018 г

вена в съответствие с нормите на качествените по-
казатели (за „добро“ физикохимично състояние), 
регламентирани в Наредба № Н-4/2012 г. за харак-
теризиране на повърхностните води, а изменения-
та в концентрацията на тежките метали са оцене-
ни съгласно стандартите за качество на околната 

Таблица 2 (a). Норми на избрани физикохимични показатели за качество (според Наредба Н-4/2012 г. за ха-
рактеризиране на повърхностните води)

Състояние 
„Добро“

Разтворен 
кислород

mg/l

Активна 
реакция

pH

Електро-
проводи-

мост
µS/cm

Амониев 
азот 

(N-NH4)
mg/l

Нитрати  
(N-NO3)

mg/l

Нитрити 
(N-NO2)

mg/l

Орто-
Фосфати
(P-PO4)

mg/l

БПК5

Полу-
планински 

типове реки
8,00÷6,00 6,5÷8,5 750 0,04÷0,4 0,5÷1,5 0,01÷0,03 0,02÷0,04 1.2÷3

Таблица 2 (б). Химични елементи и приоритетни вещества и техните стандарти за качество на околната сре-
да (Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители 
от 01.11.2010 г.)

№ по ред Химичен елемент СГС* (µg/l) МДК**  (µg/l)  
1 Арсен (Ar) 10 25
2 Мед (Cu) 1 не се прилага
3 Цинк (Zn) 8 не се прилага
4 Желязо (Fe) 100 не се прилага
5 Манган (Mn) 50 не се прилага
 Приоритетни вещества СГС (µg/l) МДК  (µg/l)   
1 Олово (Pb) 1,2 14
2 Кадмий (Cd) 0,08 0,45
3 Никел (Ni) 4 34

* СГС – средна годишна стойност   ** МДК – максимално допустима концентрация
оценката се работи спрямо стойностите за сред-
ногодишна стойност (СГС). Непревишаващите 
стойности по съответната МДК и СГС се приемат 
за отговарящи на изиксванията за „добро“ химич-
но състояние. Величините, които се отклоняват 
от референтните, се приемат като показателни за 
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„лошо“ химично състояниe [11,12].
 За постигане на поставената цел в насто-
ящата разработка освен статистико-математиче-
ските методи е приложен и комплексен индекс 
за качество на водите (Water Quality Index, (WQI) 
(CCME, 2001) [13], при който междинните резул-
тати дават възможност не само да се получи край-
на интегрална оценка, но и да бъдат анализирани 
и оценени измененията на отделните физикохи-
мични показатели на речните води във времето 
и пространството. Индексът включва три основ-
ни компонента, изразяващи съответно диапазона 
(F1), честотата (F2) и амплитудата (F3) на антро-
погенно въздействие върху качеството на водите. 
В резултат от прилагането на WQI е установено 
превишението в пъти (до 10, между 10 и 25 и над 
25) на допустимите значения на анализираните 
показатели. Получените резултати са предпостав-
ка за установяване на пространствената и време-
вата диференциация на видовете замърсяване на 
реките.
 Резултати 
 От направения анализ се установява, че от 
началото на изследвания период до 2017 г. в пунк-
та на р. Тополница на моста Панагюрище – Пир-
доп регистрираните превишения на нормите (до 
10 пъти) са основно по показателите разтворен 
кислород, рН и електропроводимост. Стойности-
те на разтворения кислород като цяло отговарят 
на заложените критерии, с изключение на 2011 г. 
(когато е установена най-ниската стойност – 
3,80 mg/l) и 2012 г. Във времевия диапазон 2013 
– 2018 г. е налице еднократно отклонение от ре-
ферентните стойности (13.06.2018 г. – 5,97 mg/l). 
В норми остава единствено показателя pH (през 
2018 г.). Стойностите на показателя електропрово-
димост показват несъответствие от допустимите 
(до 10 пъти над тях) от 2011 г. почти до края на 
анализирания период (2017 г.). На 14.09. 2017 г. е 
отчетена максимална стойност – 1561 µS/cm. 
 Резултатите от извършения анализ на съ-
държанието на тежки метали в речните води со-
чат за значително антропогенно въздействие вър-
ху тях. Единствено величините на желязото (Fe) 
(например най-високата средногодишна стойност 
– 292,50 µg/l през 2012 г.) показват отклонение 
до 10 пъти над стандартите за качество. През пе-
риода на изследване превишението на средного-
дишните стойности на цинка (Zn), мангана (Mn) и 
медта (Cu) от нормите са най-често до 25 пъти, а 
нерядко и над 25 пъти. Значенията на цинка (Zn) 
например през 2017 г. са 530,83 µg/l, а на мангана 
за същата година показанието сочи 1928,50 µg/l. 

Реката в този участък се отличава с влошени ка-
чествени характеристики и по съдържанието на 
кадмий (Cd) и никел (Ni). Максималните концен-
трации са регистрирани съответно на 14.09.2017 г. 
– 4,00 µg/l и 19.12.2011 г. –  78,00 µg/l.
 В периода 2011 – 2017 г. в средното течение 
на р. Тополница в пункта преди яз. Тополни-
ца, при с. Поибрене стойностите, които показват 
превишение до 10 пъти заложените в Наредба № 
Н-4/2012 г., са по показателите разтворен кисло-
род, електропроводимост и нитрити (N-NO2). Зна-
ченията на първия параметър се нормализират и 
изпълняват условията за „добър“ химичен статус 
след 2013 г. Величините на електропроводимост-
та са епизодично регистрирани в непоследовател-
ни години. Максималната стойност е отчетена на 
01.08.2017 г.  – 934 µS/cm. Показанията на нитри-
тите (N-NO2), надхвърлящи праговите значения, 
са епизодични и се индикират през целия период 
на изследване, а през 2017 г. е установена най-ви-
соката стойност – 0,09 mg/l. През 2017 г. и 2018 г. 
величините, неотговарящи на праговите норми, са 
на показателите БПК5  и ортофосфати (P-PO4).  По 
показателя БПК5 превишението е еднократно 3,50 
mg/l (06.07.2017 г.), докато стойностите на ортоф-
осфатите (P-PO4) са извън нормативните критерии 
през цялата 2018 г., когато е отчетено и максимал-
ното им съдържание във водите на реката в този 
участък (14 юни). 
 В резултат на извършения анализ на съдър-
жанието на тежки метали в този участък от поре-
чието се установява, че водите на реката са сил-
но замърсени по показателите манган (Mn), цинк 
(Zn), мед (Cu) и желязо (Fe). Изчислените сред-
ногодишни стойности за периода 2011 – 2018 г. 
превишават обикновено десетократно и дори по-
вече допустимите концентрации. Например през 
2012 г. установената величина за мангана (Mn) е 
331,50 µg/l, а за цинка (Zn) – 33,50 µg/l.  Най-ви-
сокото значение но желязото е регистрирано през 
2011 г. – 257,50 µg/l. Средната годишна стойност 
на медта (Cu) през 2017 г. е 128,67 µg/l, което опре-
деля превишение над 25 пъти стандарта за качест-
во на речните води. Незначителни и епизодични 
са несъответствията от допустимите концентра-
ции на  кадмия (Cd) и никела (Ni). 
 Водите на р. Тополница в пункта при Па-
зарджик, преди устието, през периода на изслед-
ване (2011 – 2018 г.) се характеризират със стой-
ности на индикаторите (амониев азот (N-NH4), 
нитрати (N-NO3), нитрити (N-NO2), ортофосфати 
(P-PO4) и БПК5), надвишаващи регламентира-
ните до 10 пъти. Изключение прави единствено 
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2014 г., когато всички анализирани показатели за 
качество остават в норма. Годината, която се ха-
рактеризира с най-лошо качество на речните води, 
е 2017 г. Това е резултат от влошените значения 
на почти всички качествени инградиенти. В края 
на периода (2018  г.) са установени само два па-
раметъра (амониев азот (N-NH4) и БПК5), чиито 
показания не изпълняват референтните. Макси-
малните стойности на анализираните парамет-
ри за качество – амониев азот (N-NH4), нитрати 
(N-NO3), нитрити (N-NO2), ортофосфати (P-PO4) 
и БПК5  са съответно: 4,00 mg/l, 1,70 mg/l, 1,10 
mg/l, 0,29 mg/l, 6,00 mg/l, отчетени съответно на: 
14.11.2017 г.; 16.05.2017 г.; 14.05, 14.11.2017 г.; 
14.11.2017 г.; 14.11.2017 г.
 Макар и с известно подобрение на качест-
вото на водите в този участък от реката, показате-
лите манган (Mn), мед (Cu) и цинк (Zn) в периода 
2014 – 2017 г. бележат епизодични стойности, 
попадащи в целия диапазон на превишeние на 
стандартите – до 10, между 10 и 25 и над 25 пъти 
(табл. 3). Най-голямо е „отскачането“ на значени-
ята от заложените критерии  на медта (Cu) – 59,15 
µg/l през 2012 г. и на цинка (Zn) – 130,28 µg/l през 
2018 г. Максималните средногодишни стойности 
на желязото (Fe) – 541,50 µg/l и мангана (Mn) – 
419,28 µg/l са установени съответно през 2012 г. 
и 2016 г. По отношение на другите анализирани 
метали – кадмий (Cd), олово (Pb) и никел (Ni), 
само оловото (Pb) „остава“ в параметъра на своя 
стандарт за качество. Констатираните максимал-
ни концентрации за кадмия (Cd) и никела (Ni) 
са съответно:  0,99 µg/l (04.02.2016 г.) и 84 µg/l 
(08.08.2016 г.).
 Високите стойности (между 10 и 25 пъти 
и над 25 пъти над нормите) на показателя орто-
фосфати (P-PO4) определят влошеното качествено 
състояние на водите на р. Луда Яна след Стрел-
ча. От 2011 г. до края на периода на изследване 
(с изключение на 2012 г., когато липсват данни) 
регистрираните величини не изпълняват изисква-
нията за „добро“ състояние на речните води. На 
14.08.2013 г. е отчетена максимална стойност – 
2,65 mg/l. През 2013 г. показанията на ортофос-
фатите (P-PO4) надхвърлят 10 и дори 25 пъти пра-
говите значения. През 2018 г. всички показания не 
отговарят на нормите, като ги надвишават до 10 
пъти. Почти постоянни са превишенията (до 10 
пъти) по показателя БПК5. Установяват се единич-
ни случаи, при които несъответствието надхвър-
ля нормативните критерии между 10 и 25 пъти 
(14.08.2013 г. – 55,00 mg/l). Реката в този участък 
се характеризира с влошени качества по параме-

търа разтворен кислород. Значенията бележат от-
клонения до 10 пъти на регламентираните такива 
през по-голяма част от периода на изследване с 
изключение на 2012 г. 
 От 2011 г. до края на 2014 г., (почти без пре-
късване) се констатират отклонения от пределни-
те величини на амониевия азот (N-NH4) и нитри-
тите (N-NO2). Превишенията са предимно до 10 
пъти и по-рядко до 25 пъти праговите стойности. 
Съдържанието на амониев азот (N-NH4) отново се 
увеличава и надхвърля допустимото от 2016 г. до 
края на 2018 г. Установените максимални стой-
ности на двата показателя са съответно 6,70 – mg/l 
(29.08.2017 г.) и 0,33 mg/l (21.02.2012 г.). 
 Получените резултати показват, че тежките 
метали манган (Mn), мед (Cu), цинк (Zn) са в кон-
центрации, надвишаващи допустимите до 10 пъти 
(от 2011 г. до 2014 г.). Изчислените стойности са 
съответно за мангана (Mn) – 95,00 µg/l,  133,25 
µg/l, 179,50 µg/l, 151,75 µg/l; за медта (Cu) – 8,50 
µg/l,  3,33 µg/l, 4,10 µg/l, 6,85 µg/l; за цинка (Zn) 
– 36,05 µg/l, 18,50 µg/l, 17,80 µg/l, 13,40 µg/l. От 
2016 г. до 2018 г. стойностите на желязото 89,67 
µg/l, 131,25 µg/l, 270,00 µg/l също надхвърлят 
ограниченията до 10 пъти.
 В резултат от направените изчисления за 
р. Луда Яна при с. Росен се установява, че почти 
всички анализирани физикохимични показатели 
(електропроводимост, амониев азот (N-NH4), ни-
трати (N-NO3), нитрити (N-NO2), БПК5 и орто-
фосфати (P-PO4) за качество показват превишение 
до 10 пъти на нормите през повечето години от пе-
риода на изследване. Изключение са показателите 
разтворен кислород и pH, за които се констатират 
единични случаи на несъответствия до 10 пъти на 
референтните стойности. Максимално значение на 
електропроводимостта е отчетено на 15.05.2018 г. 
– 1221 µS/cm. През 2014 – 2015 г.  параметърът 
изпълнява праговите значения. Величините на 
амониевия азот (N-NH4) остават относително 
стабилни  във времето, като в по-голямата част 
от него отговарят на условията за „добро“ физи-
кохимично състояние според Наредба Н-4/2012 г. 
Установени са неколкократни „отскачания“ от до-
пустимото съдържание през 2011 г., 2012 г., когато 
е регистрирано и максималното показание – 1,60 
mg/l (21 февруари) и 2017 г. С превишение на пре-
делните стойности през 2014 г., 2017 г. и 2018 г. 
се характеризира и показателят нитрати (N-NO3). 
През 2014 г. е установена максималната за пе-
риода концентрация – 2,70 mg/l (25 февруари), 
а през 2017 г. и 2018 г. има еднократни отклоне-
ния от нормативните изисквания (1,60 mg/l и 1,80 
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mg/l, съответно на 22.02; 20.02). Почти всички 
регистрирани величини през 2012 г. и 2013 г. не 
съответстват на необходимите критерии. Значени-
ята на нитритите (N-NO2), БПК5 и ортофосфатите 
(P-PO4), подобно на описаните дотук показатели, 
индикират превишение до 10 пъти на нормите 
почти във всички години от периода 2011 – 2018 г. 
Техните максимални стойности са установени на 
15.05.2018 г., 21.05.2013 г., 25.02.2014 г. и са съот-
ветно – 0,08 mg/l, 7,00 mg/l, 0,34 mg/l.
 От началото да края на периода отчетените 
значения на медта (Cu) и цинка (Zn) превишават 
стандартите за качество между 10 и 25 пъти и над 
25 пъти (табл. 3). От 2011 г. до 2015 г. средните 
годишни стойности на показателя мед (Cu) са 
съответно 45,68 µg/l, 70,20 µg/l, 36,86 µg/l, 33,70 
µg/l, 37,00 µg/l. От 2016 г. до 2018 г. констатира-
ните показания сочат надвишаване на нормите 
между 10 и 25 пъти – 45,68 µg/l, 15,03 µg/l, 17,85 
µg/l. Установените концентрации на цинка (Zn) 
варират в диапазона на превишение до 10 пъти 
(2012 г. – 9,38 µg/l, 2017 г. – 6,38 µg/l) и до 25 пъти 
праговите стойности (2011 г. – 24,83 µg/l, 2013 г. – 
13,40 µg/l, 2014 г. – 14,53 µg/l,  2015 г. – 11,08 µg/l, 

2018 г.  – 11,25 µg/l). От регистрираните величини 
за кадмия и никела става ясно, че те не отговарят 
на стандарта за качество единствено през  2018 г. 
(03 декември) и 2016 г. (13 юни), когато са уста-
новени техните максимални концентрации (съ-
ответно 7,40 µg/l и 463,00 µg/l). В Таблица 3 са 
представени получените резултати за кратността 
на превишение на изследваните показатели за ка-
чество на речните води.
 Изводи
 В резултат на направената диференцирана 
оценка на хидрохимичното състояние на водите 
на р. Тополница и р. Луда Яна могат да се напра-
вят следните изводи: 
 • Най-често са регистрирани превишения на 
стойностите над допустимите норми по физико-
химичните показатели нитрати (N-NO3), амониев 
азот (N-NH4) и ортофосфати (P-PO4) (Таблица 3).
 • С изключително лошо качество на речни-
те води по отношение на съдържанието на тежки 
метали (мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn) е гор-
ното течение на р. Тополница (пунктът на моста 
Панагюрище-Пирдоп). Това е участъкът, който е 
най-силно повлиян от рудодобива и рудопрера-

Таблица 3. Кратност на превишаване на стойностите на изследваните показатели, отразяващи антропоген-
ното въздействие върху качеството на водите на р. Тополница и  р. Луда Яна

Превишаващи нормите показатели според изискванията на Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на 
повърхностните води и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 

някои други замърсители от 2010 г.
Превишение 

на нормата (в 
пъти)/Пункт

р. Тополница в
пункта на мос-
та Панагюрище 

– Пирдоп

р.Тополница в 
пункта преди 

яз. Тополница – 
при с. Поибрене

р.Тополница в 
пункта при Па-
зарджик, преди 

устието

р. Луда Яна след 
Стрелча

р. Луда Яна при 
с. Росен

р. Луда Яна – 
преди устието

до 10 пъти разтворен кис-
лород, електро-
проводимост , 
рН, кадмий (Cd), 
никел (Ni), же-
лязо (Fe), мед 
(Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn)

нитрити (N-
NO2), разтво-
рен кислород,   
електропрово-
димост, мед 
(Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn), 
желязо (Fe), ка-
дмий (Cd), никел 
(Ni)

нитрити (N-
NO2), нитрати 
(N-NO3), амо-
ниев азот (N-
NH4), ортофос-
фати (P-PO4), 
БПК5, мед (Cu), 
манган (Mn), 
цинк (Zn), кад-
мий (Cd), никел 
(Ni)

БПК5, амониев 
азот (N-NH4), 
разтворен кис-
лород,  нитрити 
(N-NO2), мед 
(Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn), 
желязо (Fe)

амониев азот 
(N-NH4), нитри-
ти (N-NO2),  ни-
трати (N-NO3), 
ортофосфати 
(P-PO4), БПК5, 
ж е л я з о  ( F e ) ,  
м е д  ( C u ) , 
м а н г а н  ( M n , 
цинк  (Zn)

нитрати (N-
NO3), ортофос-
фати (P-PO4), 
БПК5, рН, мед 
(Cu), цинк (Zn)

между 10 и 25 мед (Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn) 

ортофосфати 
(P-PO4), нит-
рати (N-NO3), 
БПК5, манган 
(Mn), мед (Cu)

мед (Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn)

ортофосфати 
(P-PO4), амо-
ниев азот (N-
NH4), нитрити 
(N-NO2), БПК5

амониев азот 
(N-NH4), нит-
рати (N-NO3), 
ортофосфати 
(P-PO4), мед 
(Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn), 
желязо (Fe)

мед (Cu), цинк 
(Zn),
кадмий (Cd),
 никел (Ni)

над 25 мед (Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn)

мед (Cu) мед (Cu), манган 
(Mn), цинк (Zn)

ортофосфати 
(P-PO4) 

ортофосфати 
(P-PO4), мед 
(Cu), манган 
(Mn), цинк(Zn), 
желязо (Fe)

мед (Cu), цинк 
(Zn) 
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ботвателните дейности и в екологичен аспект на 
практика представлява т.нар. „гореща точка“.
 • В пространствен аспект получените резул-
тати сочат, че качествените характеристики на из-
следваните параметри незначително се подобря-
ват към устията на реките.
 • Повишеното съдържание на амониев азот 
(N-NH4) най-вероятно е следствие от директ-
но заустване на непречистени или недостатъчно 
пречистени води от канализационните мрежи, а 
също така и от дифузно просмукване от остарели 
и амортизирани канализации от населените места 
в района.
 • Потенциални източници на замърсяване с 
нитрати (N-NO3) се явяват регламентираните и не-
регламентираните депа за отпадъци в населените 
места, отпадъчните води от септичните ями, земе-
делските дейности, включително и функционира-
щите, макар и неголеми животновъдни комплекси.
 • Установеното замърсяване с ортофосфати 
(P-PO4) е възможно да се дължи на неправилната 
употреба и депониране на изкуствени торове в зе-
меделските стопанства.
 • Влошеното качество на речните води по 
отношение на съдържанието на тежки метали (мед 
(Cu), манган (Mn) и цинк (Zn)) се дължи, от една 
страна, на последствията от поетапното закриване 
на съществувалите някога площадки за рудодобив 
(замърсяването се осъществява чрез инфилтрация 
и дифузия на атмосферни води от рекултивирани-
те насипища), а от друга, на осъществяваните по-
настоящем рудодобивни и рудопреработвателни 
дейности. Малките размери на речните течения, 
които са на практика водоприменици на отпадъч-
ни води (с комплексен произход) и техните ниски 
способности за самопречистване също се явяват 
фактор за лошото им химично състояние.
 Заключение
 Водите на р. Тополница и р. Луда Яна са 
подложени на активно антропогенно въздействие 
с разнопосочен характер. За това свидетелстват 
установените отклонения в пъти над регламенти-
раните норми на повечето от изследваните пока-
затели. Направената оценка на хидрохимичното 
състояние се явява, от една страна, критерий за 
постигане на целите на РДВ, а от друга, е фактор 
при взимането на управленски решения за разра-
ботването и изпълнението на комплекс от програ-
ми, проекти и мерки за ограничаване.
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ANTHROPOGENIC TRACE ON HYDROCHEMICAL STATUS
 OF THE TOPOLNITSA AND LUDA YANA RIVERS

Kristina Gartsiyanova

Abstract: The applied policies regarding to the control and management of the surface water are based on their 
ecological and chemical status. The assessment of the hydrochemical condition of rivers is very important for 
industrial and domestic purposes and for the development of a set of measures to reduce and stop their pollution. 
The main aim of this study is to determined the hydrochemical status of the Topolnitsa and Luda Yana rivers 
for a long period 2011-2018. The article analyzes the values of the indicators: dissolved oxygen, hydrogen index 
(pH), biochemical oxygen demand (BOD5), ammonium (N-NH4), nitrate (N-NO3) and nitrite ions (N-NO2), 
orthophosphates (P-ortho-PO4), electrical conductivity, iron (Fe), manganese (Mn), cadmium (Cd), lead (Pb), 
arsenic (As), copper (Cu), nickel (Ni) and zinc (Zn).
Key words: water quality, hydrochemical status, anthropogenic impact, the Topolnitsa and Luda Yana rivers
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ИВАН ВАЗОВ И НАЧАЛАТА НА МОДЕРНАТА 
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА*

Проф. д-р Милена Кирова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Понякога, докато преподавам българска 
литература от Освобождението до Първата све-
товна война, прекъсвам лекцията, за да попитам 
студентите: А знаете ли кой пръв е написал творба 
в този жанр или кой пръв критикува социалната 
действителност след Освобождението, или друг 
подобен въпрос, който съдържа представата пръв. 
Допреди десет години все се намираше някой да 
отговори, после студентите започнаха да гадаят, 
но напоследък просто мълчат. И тогава въведох 
нова тактика. Още на втората лекция ги преду-
преждавам: до края на този семестър, винаги щом 
попитам „кой пръв?“, ще ми отговаряте „Вазов“. 
Това, разбира се, не е точният начин да възпиташ 
един професионален литератор, но твърде точно 
изразява популярната употреба на Вазов. 
 Първенството на Вазов в изграждане-
то на модерната българска литература е клише. 
Поне от времето на д-р Кръстев, който, в един от 
най-злостните текстове, посветени на него, твър-
ди: „Иван Вазов е първият български писател след 
Освобождението, който […] създаде в миниатюр 
цяла една литература […] лека-полека обгърна 
всички литературни видове“ [1, c. 37]. Когато Ва-
зов умира, това твърдение се превръща в аксиома; 
буквално на другия ден Гео Милев извиква в пуб-
личното пространство: „Преди Иван Вазов няма-
ше българска литература“. И по-нататък: „Нему 
България дължи своята култура“ [2, с. 177 – 178].
 Навярно вече забелязахте с каква лекота 
младият поет смесва понятията литература и 
култура. Това показва, че поне до края на Първа-
та световна война са останали актуални онези на-
гласи, специфични за европейския 19 век, според 
които модерната култура е преди всичко литера-
тура, макар и в най-широкия смисъл, включвайки 
философските съчинения, фолклорните текстове 
в авторска преработка – както при братя Грим, 
историографията, която се пише с литературен 
размах на въображението, публицистиката и т.н. 
С цялото си творчество и не по-малко със своята 

обществена дейност, включително като политик, 
Вазов изразява и дори въплъщава тези нагласи. Но 
когато – на 23 септ. 1921 г. – Гео Милев ги преекс-
понира в своите публични думи, той вече усеща, 
че смъртта на Вазов бележи края на тази епоха.
 Ние обаче ще се върнем назад, за да видим 
как младият Вазов е поставил нейното начало в 
България. На 31-годишна възраст той става пред-
седател и на практика основател на Пловдивското 
научно-книжовно дружество, сам редактира него-
вото списание, озаглавено „Наука“, което ще бъде 
признато за „първото сериозно научно-литератур-
но списание след Освобождението“ [3, с. 108]. 
Загребвайки цялата световна наука в едно списа-
ние с преобладаващо литературен характер, Вазов 
строи културна действителност върху основата на 
нейната изразимост чрез слово. „Записките“ на З. 
Стоянов например се появяват в раздел „По наука-
та и социологията“. Днес може да ни се стори, че 
този подход е опростявал потребността от науч-
на култура в следосвобожденска България. Тогава 
обаче Вазов бил критикуван, че публикува мате-
риали, предназначени „за малкото наши и образо-
вани хора“ [3, с. 107]. Той обаче е с крачка напред, 
защитавайки модерността на европейската наука, 
която „така много се е разклонила и омноговиди-
ла“, че е невъзможно да бъде представена в едно 
списание; нужни са книги. И тъй като книги няма, 
Вазов и К. Величков създават прословутата „Бъл-
гарска христоматия“ – изключителен пример за 
това как литературата и всички хуманитарни на-
уки могат да работят в предмодерен синтез, за да 
положат основите на модерното научно съзнание 
в българската държава.
 Няма да продължавам в тази посока, а ще се 
върна към „първенството“ на Вазов. То е толкова 
безпроблемно клише, че реших да поставя на из-
питание неговата правдивост. Целта ми в началото 
беше проста и някак възможна: да събера на едно 
място, без претенцията за откривателство, всички 
случаи, в които българската литературна история 

* Текстът на статията се базира на пленарен доклад, изнесен на научна конференция,  посветена на 100 
години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов, организирана от Института за лите-
ратура при Българската академия на науките (14 и 15 октомври  2021 г.).
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е потвърдила основополагащия принос на едно 
произведение или на група произведения из твор-
чеството на Вазов. Приключвайки с грубата чер-
нова на този проект, осъзнах, че той прилича на 
рекламен каталог, издаден от голяма търговска ве-
рига. Можех, разбира се, да подкрепя всяко твър-
дение с примери и цитати, само че тогава щеше да 
стане книга, а не доклад. Затова избрах да извадя 
само няколко от дългата върволица с примери и 
чрез тях да търся някакви обобщения.
 Преди да пристъпя към примерите обаче, 
искам да направя една уговорка, едно предва-
рително уточнение. Нерядко, наричайки Вазов 
„пръв“, литературните историци говорят с някак-
ва доза метафорично преувеличение. Взирането в 
„малките автори“ и „дребните факти“ никога не е 
било приоритет на нашата литературна история 
и се практикува с повече видимост едва напосле-
дък. То обаче е способно да коригира „големите“ 
и ефектни твърдения. Даже студентите знаят, че 
Вазов е автор на първия български роман. Романи 
обаче е имало и преди да се появи „Под игото“, 
например „Жертви на предразсъдъка“ от Ангел П. 
Горанов (1885) или историческия роман „Борба за 
самостоятелност“ от Добри Ганчев (1888). Да не 
говорим за „Христо Ботев“ от З. Стоянов, типичен 
биографичен роман по законите на онази епоха 
(1888).
 Подобно стои въпросът и с „Неотдавна“ – 
творба, наричана малко гръмко повест, чествана 
като начало на следосвобожденската мемоарна 
вълна. Освен че спомени се събират и пишат още 
преди Освобождението, включително в далечния 
и тъмен Диарбекир, „Неотдавна“ има и свои пре-
дходници вътре в България, като „Диарбекирски 
дневник“ на Тоне Крайчов (1880) и „Десетднев-
ното царуване“ на Атанас Шопов (1881). Така че 
Вазов е пръв, но не винаги в буквалния смисъл 
на думата, а само в осветената част на публично-
то пространство. Митологичната аура в по-късно 
време също работи така, че да се осветят тъкмо 
местата на неговата изява. Това повдига важния 
въпрос за първенството на културните факти във 
всяка епоха. 
 Кога един автор или едно произведение ста-
ват „първи“? Когато са буквално такива или когато 
са разпознати като такива? Кой определя първен-
ството на едно явление, на един процес: историята 
(ако приемем, че историята е способна да назовава 
точно реалните факти) или литературата, която им 
осигурява словесна легитимация в разказ? Що се 
отнася до литературната история, тя винаги е била 

в плен на това напрежение, решавано по различ-
ни начини в различни епохи. Настоящият интерес 
към „малките автори“ и „дребните факти“ показва 
силна тенденция към обективизъм и фактологична 
убедителност на интерпретацията – може би точ-
но заради оголения контраст между представите 
за наука (все по-малко литература) и безгранично-
то, безконтролно бъбрене в публичното простран-
ство. 
 Вазов „създаде цяла литература в миниа-
тюр… лека-полека обгърна всички по-важни ли-
тературни видове“, казва първият ни професиона-
лен критик. „Нямахме нищо, трябваше всичко“, 
ще каже самият Вазов. Архитектурният характер 
на неговите усилия се вижда най-ясно в строежа 
на жанровата система. Ако си спомним за френ-
ския философ Гастон Башлар и неговото твър-
дение, че всяка къща е реплика на устройството, 
наречено космос, Вазов строи тъкмо космоса на 
българската литература, при това с онази харак-
терна за него отдаденост, с която строи къщи в 
местата, в които живее. За нуждите на първото 
литературно-научно списание и малко по-късно 
на първото чисто литературно списание „Зора“ 
той създава първата повест, първия пътепис, пър-
вия разказ… За нуждите на публичния културен 
живот се появява първата драматизация на стихо-
творен текст: „Загорка“ става „Руска“ през 1885 г.; 
заедно с К. Величков създават първата колективно 
написана пиеса „Господин Мортагон“. Щом гово-
рим за театър, трябва да споменем и това, че Вазов 
пръв и настоятелно пледира за основаването на 
държавно финансирана театрална трупа още в на-
чалото на 80-те години. Деветте поеми, които съз-
дава в периода 1879 – 1891 – от „Видул“ до „Тръ-
носливката“ – стъпват на възрожденска традиция, 
но реализират на практика всички варианти, въз-
можни в лиро-епическия синтез, специфичен за 
жанра поема, поне до края на Първата световна 
война (а може би дори по-нататък, защото открих, 
че се е появило определението „първата фентъзи 
поема“ за „В царството на самодивите“). „Моята 
съседка Гмитра“ е първата хумористична поема, 
а „Кихавицата на Саллюста“ – първата алегорич-
но-сатирична поема, както и първата поетическа 
мистификация – поне доколкото на мен е извест-
но. Българският разказ става кратък тъкмо в лабо-
раторията на пътя, изминат от Вазов между 1882 
(разтегнатият „Хаджи Ахил“) и 1885 (христома-
тийно прибраният „Стоенчо из Ветрен“, по-извес-
тен с по-късното си заглавие „Иде ли?“). „Един 
кът от Стара планина“ (1882) е не просто първият 
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самостоятелен пътепис, той задава образец, пола-
га печелившата формула, в която целият жанр ще 
се практикува и ще бъде популярен в българската 
литература поне половин век напред. 
 Скъсявайки редицата на възможните приме-
ри, ще завърша с един, който рядко се споменава. 
Вазов изглежда основател на българската научна 
фантастика с разказа „Последният ден на ХХ век“, 
публикуван на 30 декeмври 1899 г. и преработен в 
началото на 1912 г. Текстът е обсъждан като науч-
на фантастика, защото представя технически изо-
бретения като фоноскоп, флигтвег (на български 
мускулолет), зъбчата железница и високоскорост-
ни транспортни средства. Компетентната провер-
ка обаче показва, че всички те са съществували 
– като действителност или като патентован про-
ект – до края на 19 век; остава ни само определе-
нието социална фантастика, опряно на визии като 
руския Цариград, българската флота в Кавала или 
световния туристически център навръх Копитото1. 
Да кажем, че Вазов е слаб фантаст, просто няма 
да бъде точно. Защото Вазов изобщо не е фантаст. 
Той е мечтател, способен да насели мъглявото бъ-
деще с конкретни фигури и прояви на своя нацио-
нален идеал.
 Списъкът с основополагащи жестове про-
дължава извън архитектониката на жанровата 
система. Още първата следосвобожденска стихо-
сбирка на Вазов, „Гусла“ (1881) чертае линията 
на социалния критицизъм в българската литера-
тура. Част от тези стихотворения са написани в 
Берковица, т.е. по-малко от две години, след като 
българската държава става действителност. Още 
преди да бъде запомнена от предговора към пър-
вия том на „Записките“, концептуалната опозиция 
вчера-днес, решена в романтически-носталги-
чен план, вече е изразена и в поезията, и в пуб-
лицистиката на Вазов. Разказът „Нов свят и нови 
люде“, по-известен като „Кандидат за хамама“, е 
първият образец на депутатската тема в българ-
ската литература. Образът на поета „именно като 
поет, с неговата психология и съдба“, за пръв път 
„се обособява така определено и ярко“ в поемата 
„В царството на самодивите“ [3, с. 234, 480]. Дори 
първата художествена книга с илюстрации се по-

явява вследствие на замисъла, усилията и безком-
промисната взискателност на нейния автор Вазов.
 Ще прекъсна списъка на успеха, за да при-
помня едно друго и безспорно клише: Вазов е 
нашият пръв професионален писател, но пак с 
уточнение за неговата валидност. Вазов не е „про-
фесионален писател“ в точния смисъл на това по-
нятие: човек, който се издържа само с писателски 
труд. Не са толкова важни дребните администра-
тивни позиции, които заема до своята 30-годиш-
на възраст. Но Вазов е политик през оставащите 
41 години – с ясно изразена принадлежност към 
консервативната Народна партия на Ив. Евстрати-
ев Гешов. Той е сред нейните основатели, народ-
ни представители и емблематични лица. Стига до 
постовете председател на Областното събрание и 
подпредседател на постоянния комитет (изпълни-
телен орган, равностоен на правителство) в Из-
точна Румелия, при това в очевидно нарушение на 
нейния Органически устав, тъй като няма висше 
образование. Веднага след възобновяването на 
Народната партия (1894) става депутат в Осмо-
то (това са онези избори, които печели шайката 
на бай Ганьо според Ал. Константинов) и после 
в Деветото ОНС; министър през 1897 – 1899 г., 
общински съветник в София в началото на новия 
век; депутат в Петото ВНС през 1911 година. Про-
тивно на фактите, никога не сме мислили за Вазов 
като за политик или поне като за политик-писател. 
Митологичната логика има свои закони, сред кои-
то тъкмо реализмът няма определяща роля. Много 
по-важно е това, че искаме Патриарха на българ-
ската литература да бъде само писател. Вярно е, 
иска го и самият Вазов.
 Трябва да се чувстваш професионален пи-
сател, за да се изправиш срещу настойчивата и 
дълготрайна традиция да се преработват свободно 
чужди текстове за нуждите на българския театра-
лен живот. Вазов въвежда практиката на авторска-
та драматизация – най-напред с „Руска“, после с 
„Хъшове“ и т.н.2. Той заявява литературния текст 
като неприкосновена частна собственост и се бори 
за своята собственост при условие, че първият За-
кон за авторското право се приема в България едва 
през 1921 г. 

1 По този въпрос виж по-подробно [4].
2 Иван Радев посочва тази практика като дисонанс в общата тенденция да се драматизират чужди про-
изведения в края на 19 век: „Единствено случаят „Немили-недраги“ – „Хъшове“ има в основата си 
лична авторска воля и практически усилия. Останалите са резултат от чужда намеса и готовност за 
преработка,  от усложнена представа за авторство и авторски права, от неизяснени мотиви и пътища на 
реализацията си“ [5, с. 207; 3, с. 234 и 480].
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 Преходът от „народен поет“ към Народен 
поет е официализиран през 1895 г. с институцио-
налните механизми, които са притежание на мо-
дерната нация. Той обаче е започнал доста по-рано 
и пак с институционалната намеса на българската 
държава. Още първият владетел на Княжеството 
усеща държавностроителния потенциал на симво-
личната функция Народен поет. През 1883 г. – по 
време на официална визита – той подарява на чер-
ногорския княз Никола не някоя свята реликва, а 
съчиненията на Вазов, събрани в „скъпоценна и 
твърде изящна подвързия“ [9]. Оценявайки сим-
воликата на жеста, направен от първия български 
княз4, вестник Съединение, и също от институ-
ционална позиция, изразена в употребата на 1 л., 
мн. ч., заявява: „Като се радваме за заслужено-
то високо оценение, което се отдава на хубавите
творения на талантливий г. Иван Вазов, ние жела-
ем да ги видим час по-скоро събрани и напечатани 
в една колекция, за да може да си ги има всеки 
българин“ [6, с. 46]. 
 Едва ли ще се учудим, че първото нещо, кое-
то прави Вазов, след като пристига от емиграция 
и сколасва да завърши първия вариант на романа 
„Под игото“, е да подготви издаването на своите 
събрани белетристични произведения – „Повести 
и разкази“ в три тома (1891 – 1893). Признание-
то не трябва да се очаква по маниера на старите 
времена: „да каже нявга народа“. В условията на 
една модерна държава то трябва да се провокира 
и доказва с актуални граждански жестове. Наци-
ята има нужда от свой Народен поет, но и поетът 
трябва да помогне на своята нация да го разпознае 
като Народен. А Вазов има и самочувствието, и 
съзнанието на модерен национален творец.
 Казвайки отново „модерен“, вече съм 
стигнала необходимостта да посоча връзките 
между творчеството на Вазов и онзи вид култур-
на модерност, който наричаме модернизъм. Може 
би забелязахте, как преди малко цитирах Вазов 
да казва: „Време е дошло щото шашармата, която 
имаше цена и смисъл в една друга епоха, да отс-
тъпи място на разумът и на истинските таланти“. 
Тези думи са изречени през 1884 г. и са насоче-
ни пряко срещу Петко Славейков. Двайсет години 
по-късно не друг, ами синът на Петко повтаря съ-

 Борбата му трае с десетилетия и трасира 
граница между две епохи, между два типа съзна-
ние на българската интелигенция. Бихме могли да 
я означим като конфликт между предмодерната 
представа за народен поет и модерната идентич-
ност на държавно легитимирания Народен поет. 
Ще тръгна от самото начало.
 Стихотворението „Радецки“, второто поред 
посветено на Ботев, е написано в ранното лято на 
1876 г.; с него завършва първият вариант на сти-
хосбирката „Пряпорец и гусла“. То бързо напуска 
границите на емигрантската общност и достига 
България вече във вид на песен. Четири години 
след Освобождението един софийски книжар, 
някой си Павле Лютов, препечатва цялата стихо-
сбирка под заглавие „Народна и стара песнопой-
ка“. Липсвало му едно стихотворение, защото 
листът бил скъсан, но бързо решил проблема, като 
добавил друго стихотворение, „Христо Ботев“, от 
анонимен автор, публикувано по страниците на в. 
Нова България. Така през 1882 г. Вазов се оказва 
жертва на своята популярност и бива експроприи-
ран като народен поет в традиционния смисъл. 
Впрочем така са започнали да го наричат още от 
1881 г. някои пловдивски вестници, влагайки във 
фразата едно междинно значение: „популярен 
поет“, или „поет за народа“3.
 Вазов обаче страни от такъв вид народност, 
не го блазни подобно присъствие в народната па-
мет. За него то е синоним на овехтели и демоди-
рани нрави, които правят възможна кражбата на 
художествен текст. Точно в това упреква Петко 
Славейков с неговите „Смешни календарчета и 
Любовни песни, откраднати целиком от сръбски и 
гръцки“ [7]. И бърза да се разграничи – не толкова 
от своя някогашен учител, колкото от епохата, в 
която той е бил нужен като „баща на българската 
литература“ и „народен поет“: „Време е дошло, 
щото шашармата, която имаше цена и смисъл в 
една друга епоха, да отстъпи място на разумът и на 
истинските таланти“ [8, с. 357]. На импулсивните 
опити за „народна“ експроприация Вазов реагира 
като гражданин на модерна европейска държава: 
„Това е една чиста кражба на частна собственост, 
която се преследва от законите на всички госпо-
дарства“ [8, с. 146]. 
3 Става въпрос за вестниците Марица и Съединение. Този въпрос е много добре представен от Димитър 
Михайлов [6, с. 42 – 45].
4 Не само Князът разбира тази символика, тя очевидно е била част от мисленето на онази епоха, защото про-
тивниковият вестник Кукуригу бързо излиза със своя версия на ценния подарък. Според него Батенберг взел 
със себе си не съчиненията на Вазов, ами „два екземпляра от брошурката на г. П. Р. Славейков „Последното 
ми ходение в София“, богато подвързана със златни кори“.  Цит. по [6, с. 46]. 
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щата теза за двете епохи, за двата вида литература 
в историята на българската култура. За пръв път 
в статийката „Поети“ (1902), той сблъсква „онази 
епоха“ с „нашите потребности“ днес – опозиция, 
която подробно ще обговори в голямата статия, 
симптоматично наречена „Българската литерату-
ра преди и сега“. Тук вече Вазов се е оказал откъм 
страната на „старите“, в страната-преди, а синът 
Славейков мисли себе си в термините на „разумът 
и на истинските таланти“. Това обаче няма голя-
мо значение, защото контрастното разделение си 
остава същото, заедно с потребността да се мисли 
развитието на българската литература в концеп-
туално предположени опозиции. И не Пенчо Сла-
вейков, а Вазов стои в началото на тази традиция; 
липсва му само фразата „млади и стари“.
 Ще отида още крачка напред, като кажа, 
че Вазов е първият есенциален концептуалист в 
българската литература. Забелязва го д-р Кръс-
тев, когато е 22-годишен и все още се възхищава 
от „Епопея на забравените“ и „Сливница“. „Онуй, 
що окрилява Вазова до гигантски полет, не е ин-
дивидуалната личност, а идеята, що се е въплъти-
ла в техний характер; пред нея скланя той глава, 
нея обожава“. И още по-ясно: „Той е идеалист не 
само в днешната, но и в античната, платоновата 
смисъл на думата – той се вдъхновява и живее от 
идеи, идеали“5 [10, с. 28, 27]. Нека да прехвърлим 
сега тези разсъждения към творчеството на Пенчо 
Славейков и ще видим колко добре биха прилег-
нали те към цялата му поезия, писана в Лайпциг 
и публикувана в „Мисъл“, особено към т. нар. фи-
лософски поеми. Механизмът на поетическото 
въображение работи еднакво при двамата: лите-
ратурните герои придобиват художествена убеди-
телност като елементи на някаква голяма картина, 
предначертана в нейната концептуална цялост. За 
Вазов (но и за Пенчо Славейков в „Кървава песен“) 
тази цялост трябва да бъде озаглавена „България“. 
Но и там, където говорим за началото на нашия 
модернизъм, т.е. във философската поезия на П. 
Славейков, фигурите израстват в концептуалната 
рамка на популярното ницшеанство – както и до-
колкото го разбира техният автор. Ще се въздър-
жа да предложа за пример щедро обговорената (и 
вече документирано Вазова) статия „Осветление 
на българската поезия“, макар че в нея има твър-
дения, които могат да бъдат отнесени пряко към 
културно-естетическата програма на „Мисъл“. 

Вместо това ще прескоча още малко напред, за 
да потърся връзки с втората вълна на модернизма 
в българската литература, която познаваме като 
символизъм.
 Трудно е да си представим по-голям брани-
тел и строител на българския език от Вазов – не 
само в неговото творчество, но и в поредица ди-
ректни изяви в публицистиката и в обществената 
му дейност. Тази линия започва още в началото 
на 80-те години и продължава четири десетиле-
тия, маркирана от жалони като стихотворенията 
„Българският език“, „Родната реч“, „Езикът наш“, 
разпръснати в различни стихосбирки от различ-
ни години. Вазов при това защитава възгледа, че 
тъкмо литературният, естетически обработен език 
трябва да легне в основата на книжовната норма. 
В същата година, в която написва „Български-
ят език“, той публикува и статията „Българските 
граматики“. Критикувайки нашите „невежествени 
граматикописатели“, той категорично твърди, че 
не те, а „талантите, писателите“ могат единстве-
ни да „формират езикът и да му дадат какъв-годе 
траен отпечатък“. Малко преди смъртта си Вазов 
повтаря същата теза: „Езикът е жив организъм. 
Той расте, развива се, видоизменява се. Навярно 
в бъдещите времена под усилията на големи та-
ланти той ще се усъвършенствува повече, ще се 
облагороди […] той ще носи печата, който му даде 
длетото на талантливи майстори – от Ботйова до 
Яворова и Кирила Христов“ [11, с. 477]. Година 
по-рано е направил равносметка на своите уси-
лия, признавайки, че онези, които са се оказали 
най-близо до неговия идеал за развитие на българ-
ския език, които са го направили „гъвкав, прели-
вен, ярък в звуковете си, разнообразен в интона-
циите си … музикален“, са поетите модернисти, 
т.е. символистите от времето до Първата световна 
война: „Плеядата млади поети и повествователи, 
от Яворова до днес, ни дава една чиста българска 
реч […] Само затова аз прощавам на модернисти-
те поети – а сегашните, с малки изключения, са 
модернисти. Техният модернизъм рано или къс-
но ще изфиряса … но езикът им ще остане, скъ-
по достояние на бъдещите самобитни […] поети“ 
[12, с. 447 – 448].
 И наистина, ако има произведения, достой-
ни за характеристиката, дадена от самия него, то 
те принадлежат на творци като Яворов, Лилиев, 
Дебелянов… Яворов е умрял твърде рано, но дру-

5 През 1905 г. д-р Кръстев повтаря тезата си за концептуалния подход на Вазов, като я свързва и с неговите 
белетристични творби, давайки примери от „Под игото“: „грубо очертани, но щастливо конципирани типо-
ве: Боримечката, кака Гинка, Стефчов…“ [10, с. 43].
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ги от символистите осъзнават своята връзка с Ва-
зов. Запитан от Петко Тихолов какво даде Вазов 
на българската поезия, Лилиев отговаря: „Чувство 
за език – ясен, точен, извънредно живописен […] 
Вазов постига самия дух на езика, неговото сти-
лово богатство.“ Гео Милев също не пести похва-
ли, говорейки за усилията на Вазов: „Иван Вазов 
[…] създаде българския език, като го направи тъй 
пластичен, щото да може изрази всичките мисли и 
трептения на човешката душа“ [2, c. 177]. Поняко-
га ние просто забравяме, че Вазов и Лилиев, още 
повече Вазов и Яворов живеят в една и съща епо-
ха, че модернизмът наистина може да „изфиряса“, 
но задачите и целите на тази епоха са били общи 
за тях.
 И едно последно наблюдение искам да вмет-
на, защото попада в линията на връзките, които 
направих дотук. И също така защото моята при-
ятелка проф. Красимира Даскалова, видна изсле-
дователка на историята на жените в България, 
ми каза, че не бива да изготвя този доклад, без да 
засегна някакъв джендър проблем. Помислих си, 
че това е лесна работа: стига ми да припомня по-
вестта „Нора“ като първия антиеманципаторски, 
антиибсенистки проект (както вече знаем, Вазов е 
неизлечим концептуалист). После обаче се сетих, 
че тъкмо той демонстрира склонност да представя 
възвишеното в женски форми: от плачещата Май-
ка България през Музата и Вилата до Славата на 
България, изпълнена от Елена Снежина в драмати-
зирания Пролог, с който е открит Народния театър 
през 1907 г. И все пак имаме джендър проблем, 
защото нито Музата, нито Майката и Славата са 
точно жени. Те са женствено изразени проекции 
на мъжкото въображение от времето на късния ро-
мантизъм-ранния модернизъм и пряко напомнят 
за сецесионната подялба на женската „същност“ 
между ангел и демон, ефектно разиграна (и) от на-
шия символизъм. 
 Но не Яворов, а пак Вазов е в началото на 
тази традиция. Светът на негово поетическо въоб-
ражение (или „царството на самодивите“) много 
отрано се оказва населен с два типа „жени“. От 
едната страна е лагерът на фигурите, вкупом на-
речени „девственици идеални“: нимфи, русалки, 
самодиви, една Вила-пътеводец, Музата – „ангел 
хранител“; от другата страна се тълпят няколко 
„стари юди“, „три орисници проклети … пъкле-
ни създанья“ и задължителната прелъстителка във 
вид на сладострастна змеица. Липсват само же-
ните – обикновени, ежедневни, непонятни жени, 
каквито можем да срещнем в творчеството на Ев-

гения Димитрова, Вела Благоева и Ана Карима.
Спрях се толкова дълго върху генетичната връз-
ка между Вазов и модернизма, не за да напъхам 
двете явления – като матрьошки – едно в друго, а 
защото искам да подчертая може би най-важната 
особеност на българската литература от Освобож-
дението до Първата световна война: нейната спо-
собност за културен синтез, специфичното умение 
да обединява в своята практика явления и проце-
си, които в други случаи са се развивали дълго 
и постепенно. С продължителността на своето 
дело Вазов е характерен пример, епитом на тази 
способност. Нещо от неговото творчество винаги 
може да бъде „първо“. Пак д-р Кръстев казва, пре-
ди 115 години: „Историческата роля, която се пада 
на един автор, зависи на първо място от истори-
ческия момент, в който случаят го е поставил да 
живее и да действа“ [1, с. 39]. Вазов е точният пи-
сател в точното време. Само си представете какво 
би правил подобен писател днес…
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IVAN VAZOV AND THE BEGINNINGS OF MODERN BULGARIAN LITERATURE
Milena Kirova

         
Abstract: Although he began publishing poetry before the Liberation, Ivan Vazov became a leading and 
popular writer only in post-Liberation years: from the early 80s of the 19th century. This was the moment when 
the foundations of modern Bulgarian literature were laid: almost all genres and thematic directions that will 
develop over the next 40 years had some pattern, initial example and impetus in Vazov‘s work. This special, 
inimitable „intuition“ turned a productive, yet quite undulant in the artistic qualities of his works writer into the 
Patriarch of Bulgarian literature. In an attempt to understand it, my work defines and traces the most typical 
cases in which Vazov shaped the unshaped, rendered voice to the unspoken and alarmed about problems that 
were to become visible in public life and in Bulgarian literature.
Key words: Bulgarian literature, Ivan Vazov, modern literature
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ИЗЛОЖБА „ИВАН ВАЗОВ – 
100 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“

Д-р Силвия Найденова,
Централна библиотека на Българската академия на науките

100 ГОДИНИ ОТ ОТ СМЪРТТА НА ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 
ИВАН ВАЗОВ

 На 22 септември 2021 г. се навършиха 100 
години от смъртта на Патриарха на българска-
та литература Иван Вазов – писателят, който в 
най-голяма степен изпълва със смисъл понятието 
„български класик“, а творчеството му е нераздел-
на част от непреходното европейско духовно на-
следство.
 По повод годишнината Българската акаде-
мия на науките и Институтът за литература орга-
низираха научна конференция, която  се проведе 
на 14 и 15 октомври 2021 г. В централното фоайе 
пред залата „Проф. Марин Дринов“ беше предста-
вена документалната изложба „Иван Вазов – 100 
години безсмъртие“, подготвена съвместно от 
Института за литература, Научния архив (НА) на 
БАН и Централна библиотека (ЦБ) на БАН.

Фотос 1. Последната оригинална снимка на 
Иван Вазов, 1920 г. Снимката е предоставена от 
Института по литература на БАН
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 Народният поет Иван Вазов (Фотос 1) пре-
живява Възраждането, Освобождението и тежки-
те години на следосвобожденска България. Богат 
на събития е неговият житейски път, а творчески-
ят обхваща огромно количество произведения, 
по-голямата част от които посветени на България. 
Много от тях остават завинаги в сърцата на хората 
и се изучават и до днес. В изложбата, озаглавена 
„Иван Вазов – 100 години безсмъртие“ са предста-
вени документи и писма до видни наши писатели, 
поети, интелектуалци, които се съхраняват в  НА 
на БАН, снимки от архива на  Институт за литера-
тура – БАН и негови произведения, съхранявани 
във фонда на ЦБ – БАН в продължение на 151 го-
дини.
 Особено внимание заслужават: Първото 
завещание на Иван Вазов (Фотос 2), Покана за 
сватбата на Иван Вазов и Атина Болярска, Удос-
товерение на Иван Вазов за свободно пътуване по 
железниците, Грамота за награждаване на Иван 
Вазов с орден (Фотос 3),   писмо от Атина Боляр-
ска. Тези архивни документи се съхраняват в На-
учен архив на БАН  и са предоставени специално 
за изложбата.

 Завещанието е написано собственоръчно 
от писателя през 1890 г. при сключване на брак с 
Атина Болярска. Вазов разпределя своето имуще-
ство сред членовете на своето семейство. Дали е 
променял волята си през годините, изследователи-
те не могат да кажат.
 Някои от Вазовите творби, преди да се от-
печатат като самостоятелни произведения, са 
публикувани на страниците на „Периодическо 
списание“ и „Сборник за народни умотворения“, 
издания на Българското книжовно дружестово, а 
впоследствие на Българската академия на науки-
те. Още през 1870 г. в Браила в кн. 2 на списанието 
(Фотос 4) излиза първото стихотворение на Вазов 
– „Борба“ (Фотос 5). През 1876 г. в Букурещ поет-
ът отпечатва първата си стихосбирка – „Пряпорец 
и Гусла“, но не подписва книгата с истинското си 
име, а с псевдонима Пейчин. В нея той включва 
„Панагюрските въстаници“, творба, по-известна 
като „Боят настана“. През 1877 г. излиза втората 
стихосбирка на Вазов – „Тъгите на България“ (Фо-
тос 6), която вече е подписана от него. През 1878 г. 
е отпечатана стихосбирката „Избавление“, в която 
намира място стихотворението „Де е България?“. 
В началото на 1881 г. Иван Вазов е избран за пред-
седател на Пловдивското научно книжовно друже-
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Фотос 2. Собственоръчно написаното завеща-
ние на Иван Вазов

Фотос 3. Грамота за награждаването на Иван Ва-
зов с Народен орден за гражданска заслуга (14 
февруари 1905 г.)
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ство и става главен редактор на издаваното от него 
списание „Наука“ – първото сериозно научно-ли-
тературно периодично издание след Освобож-
дението (1878), което излиза от април 1881 г. до 
декември 1884 г. и за кратък период се превръща 
в едно от най-авторитетните издания с научнопо-
пулярен и енциклопедичен характер. Списанието 
оказва значимо влияние както върху развитието и 
изграждането на българския книжовен език, така 
и на следосвобожденската ни литература. Негови 
сътрудници са: Марин Дринов, Захарий Стоянов, 
Йоаким Груев, Петко Р. Славейков, Петко Кара-
велов и др. Тук Иван Вазов публикува за първи 
път някои от своите знакови произведения като 
„Хаджи Ахил“, „Немили-недраги“, „Отечество“, 
„Един кът от Стара планина“ и др.

 През 1885 г. И. Вазов и К. Величков основа-
ват списание „Зора“ – първото чисто литератур-
но списание в България (Фотос 7), в което Вазов 
публикува за първи път повестта „Чичовци“ (Фо-
тос 8).
 В Пловдив двамата съставят и прочутата 
двутомна „Българска христоматия“, която запоз-
нава българския читател с повече от 100 българ-
ски и чужди автори, където Вазов се откроява и 
като преводач. По време на престоя си в Одеса 
той пише романа „Под игото“, публикуван след 
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Фотос 4. Периодическо списание, кн. 2, 1870 

завръщането му в България в „Сборник за народ-
ни умотворения, наука и книжнина“ през 1889 г. 
(Фотоси 9, 10).
 Централна библиотека на БАН съхранява 
около 1000 заглавия от разнообразното в жанрово 
отношение творчество на народния поет. Това са 
отделни произведения, творби, публикувани в пе-
риодичния печат, както и литература за него.

Фотос 5. Стихотворението „Борба“

Фотос 6. Стихосбирката „Тъгите на България“, 
изд. 1895 г.
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ЕXHIBITION „IVAN VAZOV – 100 YEARS OF IMMORTALITY“
Silviya Naydenova

Abstract:On the occasion of the 100 anniversary of the death of Ivan Vazov – the Patriarch of the Bulgarian litera-
ture – was presented an exhibition Ivan Vazov – 100 years of immortality. 
The promoters are the Institute of Literature, the Scientific Archives and the Central Library of the Bulgarian Aca-
demy of Sciences. It encompasses unique letters, photos and other precious documents, as well as the publications 
of his literary works. The Central Library of the Academy preserves more than 1000 of them including The Griefs of 
Bulgaria, Bulgarian Chrestomathy, the famous Under the Yoke (A Romance of Bulgarian Liberty) and many others.
Key words: Ivan Vazov, exhibition. 
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Фотос 7. Сп. „Зора“, кн. 1, 1885 г. Фотос 8. Първа страница от първото издание
на „Чичовци“

Фотос 9. Сборник „Народни умотворения“, 
кн. 1, 1889 г.

Фотос 10. Първа страница на първото издание 
на „Под игото“
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021: 
НАУКАТА	И	ИНОВАЦИИТЕ	СА	КЛЮЧ

КЪМ	ЖЕЛАНОТО	БЪДЕЩЕ
Пенка Лазарова,

отг. секретар на сп. „Наука“,
ас. Албена Антонова,

Факултет по математика и информатика – 
СУ „Св. Климент Охридски“

  Под мотото „Науката и иновациите са 
ключ към желаното бъдеще“ на 24 и 25 сеп-
тември се проведе Европейската нощ на учените 
2021– събитие, което традиционно от 2006 г. дава 
възможност на учените в България да представят 
своите постижения пред широката общественост. 
И през тази година в Европейската инициатива за 
популяризиране на науката се включиха повече от 
2,3 млн. участници и посетители от 30 държави.
 В България събитията, свързани с „Евро-
пейската нощ на учените“ 2021 се осъществяват 
с финансовата подкрепа на Европейския съюз по 
Програмата за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 5 (Researchers in 
the Knowledge Triangle), в тясно сътрудничество 
с екипа на проект УНИТе (Университети за нау-
ка, информатика и технологии в е-обществото), 
финансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез ОП „Наука и образование за инте-
лигентен растеж“ 2014 – 2020. Проектът K-TRIO 5 
се реализира от консорциум с участници: Софий-
ски университет „Св. Климент Охридски“ (коор-
динатор), Форум „Наука“, Институт по математи-
ка и информатика на БАН, Клуб „Млади таланти“, 
Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство – Пловдив, Тракийски университет – 
Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кън-
чев“, Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас 
и Регионален исторически музей – София. Съюзът 

на учените в България е сред многобройните ин-
ституции, които участват активно в реализацията  
на инициативите по проекта.
 Общата цел на проекта K-TRIO 5 съвпада с 
целта на Европейската нощ на учените: „да при-
ближим учените до широката общественост и да 
увеличим осведомеността за научните и инова-
ционните дейности върху ежедневието на хората, 
което, от своя страна, да привлече младите хора 
към научна кариера“. Като дългосрочна цел е оп-
ределено да се поощри интересът на младите та-
ланти към изследователска кариера в академията 
или индустрията, да се формира нова култура на 
креативност, научно любопитство и иновацио-
нен дух, както и да се разшири готовността на 
обществото да се включи в дейностите на Наука 
на гражданите, Отворена наука и Отворени ино-
вации. Обществеността имаше възможност да 
се запознае с постиженията на български учени, 
участващи в Центрове за върхови постижения и 
Центрове за компетентност, финансирани от Опе-
ративна програма „Наука и образование за инте-
лигентен растеж“.
 По време на събитията в София, Пловдив, 
Стара Загора, Русе, Бургас, Хасково, Ямбол, Си-
листра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова) осо-
бено внимание беше обърнато на ролята на науката 
и иновациите за прехода към Зелена и Дигитална 
икономика в Европа. Затова в центъра на всички 

Рубриката „Европейска нощ на учените 2021“ се реализира с любезното съдействие на H2020-
MSCA-NIGHT-2020bis-101036078, K-TRIO 5,

финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“, 
дейности „Мария Склодовска-Кюри“.
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събития бяха научните постижения, допринесли 
за развитие на квантовите изчисления, Интернет 
на нещата, Интелигентни градове, високопроиз-
водителните изчисления и др. Това са основните 
научни приоритети на проекта УНИТе за създава-
не на Център за върхови постижения в информа-
тиката и информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ).
 По време на Европейската нощ на учените 
посетителите имаха възможността да научат пове-
че за науката и иновациите като основни движещи 
сили на обществото на знания, както за голямото 
им въздействие върху ежедневието на граждани-
те и устойчивото бъдеще; да се срещнат с изсле-
дователи от различни научни области и да научат 
повече за тяхната дейност и начин на живот; да 
получат повече информация за европейските ини-
циативи за изграждане на Европейско научноиз-
следователско пространство и промяната на Ев-
ропа към „по-зелена“ и конкурентоспособна чрез 
науката и иновациите. 
 Специален гост на официалното откриване 
на Европейска нощ на учените 2021 в Античния 
културно-комуникационен комплекс „Сердика“ 
беше еврокомисарят Мария Габриел, която благо-
дари на учените за усилията, които полагат, за да 
направят своите постижения достъпни за всички. 
Такива събития помагат на широката обществе-
ност да се потопи в света на науката, да открие 
с какво всъщност се занимават изследoвателите 
и как това влияе на нашия живот. Еврокомисар 
Мария Габриел връчи наградите на победителите 
в единадесетото издание на конкурса за инова-
ционни и приложни проекти и идеи на студенти 
и докторанти YES (Young Energetic Scientists), ор-
ганизиран от Клуб Млади Таланти –  Антония Ге-
оргиева, Георги Праматаров, Любен Бориславов, 
Катерина Петелова. „Поздравявам ги за таланта, 
дързостта и новаторството. Вярвам, че те могат да 
бъдат истински ролеви модели и за други младе-
жи, да провокират смелостта и любопитството им 
за започване на собствени научни проучвания!“ – 
заяви г-жа Габриел и информира присъстващите, 
че в следващото издание на Европейската нощ на 
учените през 2022 г. ще бъде включена и нова ини-
циатива: „Изследователи в училищата“.
 Богатата програма на Европейската нощ на 
учените 2021*, в която се  включват представите-

ли на различни сфери на науката, имаше следните 
компоненти: K-TRIO за деца: забавни и образо-
вателни 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 победители-
те; K-TRIO лица: изследователите в светлината на 
прожекторите – видеоматериали за научни пости-
жения, изложба „Лица в науката“; K-TRIO за всич-
ки: демонстрации и експерименти в Клубове по 
любопитство, дискусионни клубове, панаири на 
знания, отворени лаборатории и др. Всеки желаещ 
можеше да се включи в инициaтивите, пpoвoĸиpa-
щи любoпитcтвoто и интepeca ĸъм нayчни зa-
нимaния, които поради епидемията от COVID-19 
се проведоха в хибриден формат, включващ съби-
тия на живо (при стриктно спазване на противо-
епидемичните мерки) и онлайн. 

 Тази година нашите колеги успяха предва-
рително да заснемат множество видеоматериали, 
интервюта и репортажи за науката в България, 
които да покажат работата на учените отвътре. 
Така благодарение на операторското майсторство 
на Петър Теодосиев от Наука.бг и гл. ас. д-р Олег 
Константинов от Факултета по математика и ин-
форматика на Софийския университет и малки, и 
големи зрители имаха възможността да надникнат 
в научните лаборатории, да се запознаят с българ-
ски учени, да разберат каква наука се прави в Бъл-
гария. По време на форума бяха представени и над 
40 документални и научнопопулярни филма в ка-
тегориите „Наука с принос за обществото и реги-
оналното развитие“, „Кабинети по любопитство“, 
„Изследователите в светлината на прожектори-
те“. Онлайн беше представен и бр. 11 на вестник 
„Homo Sciens“ – издание на Съюза на учените в 

* Програмата на събитията, както и разнообразни видеоматериали и публикации за изследователи и научни 
постижения, са публикувани на интернет страницата на проекта К-TRIO 5: https://nauka.bg/nosht2021/, на 
Facebook страницата му: https://www.facebook.com/ktrioproject/, Facebook страницата на Форум Българска 
наука: https://www.facebook.com/bgnauka, както и на сайтовете на участниците в проекта. 
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България по проекта (https://nauka.bg/homo-sciens-
izdanie-sayuza-uchenite-balgariya-proekt-k/). По 
традиция в него се представят портрети на учени, 
като тази година основно внимание беше отделе-
но на професионалната реализация на стипенди-
анти „Мария Склодовска-Кюри“; изследователи, 
търсещи решения в борбата с КОВИД епидемия-
та; лица от успешни научни проекти; жени изсле-
дователи и младите в науката. 
 Най-хубавото е, че заснетите материали са 
достъпни от страницата на Наука.бг (https://nauka.
bg/nosht2021/).

презентации и видеоматериали, така и щанд в 
„Ларгото“, вкл. научните дейности и приноса на 
учените за регионалното развитие и цифровия 
преход. 
 Националният център за компетентност 
във високопроизводителни изчисления, анализ 
на големи данни и изкуствен интелект (EuroCC 
NCC in HPC, HPDA, AI) също виртуално – чрез 
филм,  показа как високопроизводителните из-
числения (HPC) и изкуственият интелект (AI) се 
допълват в откриването на нередно използване на 
големите данни (Big Data).

 По време на откриването на Европейската 
нощ на учените 2021 на Европейския щанд на 
Софийския университет в Ларгото бяха предста-
вени кратки видеоматериали и презентации за по-
литиката на Европейския съюз за изследователи-
те, за отворена наука и отворени иновации, както и 
за програмата „Мария Склодовска-Кюри“. Налич-
ни бяха много материали за различни дейности в 
подкрепа на устойчивото развитие, на науката и 
иновациите в Европа и в България, както и инфор-
мация за научни проекти на български колективи. 
В специален онлайн семинар бяха представени 
Европейската мрежа за кариерно развитие и мо-
билност на учените EURAXESS и  ролята на Меж-
дународната EURAXESS Менторска програма за 
учени.
 За приноса на науката за обществото и ре-
гионалното развитие свидетелстваха щандовете, 
на които бяха представени някои от най-мащаб-
ните научни проекти, в които участва Софийският 
университет „Св. Климент Охридски“  – Центърът 
за върхови постижения УНИТе, Институтът GATE 
и Центърът по компетентност „Clean&Circle“ 
 Екипът на Центъра за върхови постиже-
ния УНИТе, който е активен партньор в Европей-
ската нощ на учените 2021, организира хибридно 
събитие на тема „Върхови научни постижения в 
информатиката и ИКТ“, включващо както онлайн 

 Под надслов „Бъдеще в настоящето с 
GATE“ чрез онлайн (презентации и видеоматери-
али) и щанд в „Ларгото“ стана ясно как големите 
данни и изкуственият интелект помагат да по-
срещнем редица предизвикателства в областта на 
моделирането, анализа, симулацията и визуализа-
цията на градската среда и процеси на оценката 
на риска от заболяване и диагностиката в дигитал-
ното здравеопазване и на дезинформацията. Бяха 
представени три теми, свързани с пилотни проек-
ти на Института.
 ▪ София в центъра на бъдещето – за създа-
ването на 3D модел на София, симулация на въз-
душни течения и замърсители на въздуха в град-
ска среда, приложението на изкуствения интелект 
в параметричното градско планиране и за геопро-
странственото изследване и визуализация на ка-
чеството на въздуха.
 ▪ Големите данни и изкуственият интелект в 
полза на откриването на дезинформация – кой съз-
дава дезинформация, колко бързо се разпростра-
нява тя и каква е ролята на изкуствения интелект 
в тези процеси.  А доколко добре се ориентира-
ме в истинността на информацията онлайн всеки 
можеше да разбере чрез специално подготвена за 
целта във Фейсбук игра. 
 ▪ Машинното самообучение срещу болестта 
на Алцхаймер – как използваме модерните алго-
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ритми за анализ на данни за намиране на измене-
ния на ниво ДНК и РНК, свързани с болестта, и 
как те помагат и за създаване на методи за бърза и 
ефективна оценка на риска от заболяване, както и 
за диагностика на заболяването и предвиждане на 
развитието му.
 Във виртуалното събитие на Центъра по 
компетентност „Clean&Circle“ чрез практи-
чески съвети и изпитани рецепти бяха предста-
вени рецепти за качествен и използваем домашен 
компост. Чрез компостирането не само се намаля-
ва количеството отпадък, но и се произвежда по-
лезен продукт, възстановяващ ценни елементи в 
природния кръговрат.  
 Какви са очакванията на младите хора, как 
могат да се привличат таланти към науката и 
иновациите и да се формира нова генерация от 
изследователи, беше основен акцент на дебатите в 
дискусионните клубове. В Докторантската се-
сия, състояла се на 25 септември, се включиха 34 
докторанти от различни специалности. В рам-
ките на три минути докторантите имаха възмож-
ност да представят не само своите изследвания, 
но и да демонстрират как тяхната научна работа 
помага науката да бъде по-близо до обществото, 
както и как тя допринася за по-устойчиво бъдеще. 
Беше дискутирана и  ролята на Отворената нау-
ка, отворените иновации и науката за гражданите 
(Citizens Science). В началото на семинара доц. д-р 
Елисавета Гурова от Факултета по математика и 
информатика (ФМИ) на Софийския университет 
запозна участниците с Европейската политика за 

факултет на Софийския университет, което да-
тира от първото издание на Европейската нощ на 
учените през 2006 г. На 25 септември в Деня на 
отворените врати на факултета бяха представе-
ни множество експерименти, проекти, поредица 
от демонстрации, свързани с плазмени техноло-
гии, беше предоставена възможност за посеще-
ние на лабораториите „Плазмени технологии“, 
„Фемтосекундна фотоника“, „Нелинейна оптика 
и твърдотелни лазери“, „Геофизика“ и др. Нача-
лото беше дадено с откриването на постерната 
изложба „Лица в науката“, в която на фона на 
първите 50 години от историята на Физическия 
факултет бяха представени физици, чиято препо-
давателска, изследователска и научно-организа-
ционна дейност е свързана със Софийския уни-
верситет. Към изложбата бяха показани книги и 
документи с тематика, свързана с историята на 
физиката у нас. А в Астрономическата обсервато-
рия посетителите имаха възможност да участват 
в астрономически наблюдения и да присъстват на 
интересни презентации. Там беше и финалът на 
събитието – 22-ото издание на форума за физици, 
поети и музиканти „Грация и гравитация“, който 
събра любители на стихотворения, музика и раз-
говори за Вселената. Както в предишните издания 
на този форум, възможност за изява имаха поети 
и музиканти с различно светоусещане, а научната 
презентация беше на тема „Кометите“.
 Както всяка година, специален акцент в про-
грамата бяха дейностите за най-младите изследо-
ватели. Програмата на K-TRIO за деца включ-

кариера и мобилност на учените, с възможностите 
на програма „Мария Склодовска-Кюри“ за тяхна-
та кариера, както и с мерките на Софийския уни-
верситет  във връзка с полученото признание за 
високи достижения в областта на човешките ре-
сурси в науката в Софийския университет oт Ев-
ропейската комисия – „HR excellence in research“. 
 Значително бе участието и на Физическия 

ваше учебни видеоигри, разходка из тайните на 
биологията, „Физика за любопитковци“ – забавни 
физични експерименти  с Калоян Генков и Антон 
Зяпков от Физическия факултет, демонстрация на 
игрова система за обучение по комбинаторика. 
Много деца и ученици имаха възможност да се 
докоснат до необятния свят на науката, въпреки 
че, за голямо наше съжаление, заради сложната 
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обстановка и наложените ограничения повечето 
събития бяха виртуални. За най-малките и тази 
година бяха организирани интересни конкурси, 
както от страна на партньорските университети в 
цялата страна, така и на национално ниво. В Со-
фийския университет беше обявен конкурс за ри-
сунки на тема „Как ще изглежда Земята след 200 
години“, а по-големите ученици и студенти може-
ха да подготвят проекти за „Бъдещето на Земята, 
която обичам“. Щастливи сме от големия брой по-
лучени проекти и рисунки – общо 86 проекта и 
42 детски рисунки на участници от цялата страна. 
Взискателното жури успя да открои 21 проекта – 
финалисти, а десет рисунки бяха високо оценени 
от публиката в Интернет.
  По време на „Нощта на учените 2021“ беше 
подготвен истински научен експеримент за деца-
та. В сесията, ръководена от проф. Боян Бончев от 
ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, те разбраха 
какво представляват игрите като средство за учене 
и как могат да обогатяват знанията си, докато иг-
раят. Там те имаха възможност да изиграят специ-
ално разработена учебна игра, свързана с наслед-

ството на Вълчан войвода, а след попълването на 
кратък въпросник получиха информация за своя 
стил на учене и стил на игра.
 В детската програма се включиха и 18-те 
най-добри участници от Ученическата научна се-
сия „Природните науки и технологиите“, състояла 
се по време на 49-ата Национална конференция на 
Съюза на физиците в България (юни 2021 г.). Уче-
ниците  представиха своите атрактивни презента-
ции, като доказаха още веднъж, че младите хора в 
България говорят за физиката и за науката с много 
любов. 
 Надяваме се, че  събитията в Европейската 
нощ на учените 2021 са спомогнали за запознава-
нето на обществеността с ролята на науката, ино-
вациите и учените за нашето настояще и бъдеще 
и че ще вдъхновят много млади хора науката да 
стане мисия  и съдба в избора им за тяхното про-
фесионално развитие. И както пожела в привет-
ствието си при откриването на  събитието Евроко-
мисарят Мария Габриел: „Духът на Европейската 
нощ на учените да остане през цялата година с 
всички!“.

ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ ′2021 
В МОЯ ОБЕКТИВ

Гл.ас. д-р Олег Константинов, 
катедра „Информационни технологии“,

Факултет по математика и информатика,
СУ „Св. Климент Охридски“

 За трети пореден път този форум – Евро-
пейска нощ на учените, се превръща в повод да 
заснема поредица от кратки документални фил-
ми на различни теми. Тази година те бяха цели 
12 на брой, разпределени в три различни рубрики 
– K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обще-
ството и регионалното развитие, Кабинети по 
любопитство и K-TRIO Лица: Изследователите 
в светлината на прожекторите. Подобно на ми-
налата година основният фокус беше върху дей-
ностите и проектите на колеги от Физическия фа-
култет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Физиката е една от най-фундаментал-
ните науки в световен мащаб, за съжаление, не 
така привлекателна за бъдещи студенти в послед-
ните няколко години. За мен лично този факт бе 

допълнителен стимул да работя за популяризация 
сред широката публика на конкретни теми, свър-
зани с различни дялове на физиката, разработвани 
в лаборатории и катедри от Физическия факултет 
на Софийския университет.
 Един от фокусите тази година беше геофи-
зиката. В документалния филм „Лаборатории по 
геофизика“ (с продължителност 62 минути, https://
youtu.be/aiJIf1Lg44w) представихме дейностите 
на две лаборатории към катедра „Метеорология 
и геофизика“ на Физическия факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“ – Ла-
боратория „Геофизика – проф. Иван-Асен Петков 
(1915 – 2005)“ и Лаборатория „Сеизмика и сеиз-
мично моделиране“. Пред камерата застанаха доц. 
д-р Ренета Райкова, гл. ас. д-р Гергана Георгиева, 
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д-р Люба Димова – всички от катедра „Метеоро-
логия и геофизика“, както и студентите от специ-
алност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ 
Калина Стоименова и Драгомир Драгомиров. Във 
филма са представени редица интересни измерва-
телни уреди по петрофизика и сеизмика, подходи 
за моделиране и изследване на вълни цунами, как-
то и кадри и впечатления от експедиции до Ан-
тарктида и българските планини.
 По-долу, с кратки описания, са представени 
останалите документални филми, по които рабо-
тих и бяха представени в Европейска нощ на уче-
ните‘2021 г.
 Филмът „Отвъд пределите... наука и тех-
нологии чрез и за светлината“ (с продължи-
телност 48 минути, https://youtu.be/Fhtxa2u4SNk) 
е посветен на изследвания, които обхващат една 
широка област, известна като оптика на свърхбър-
зите явления и технологии, която има за цел да се 
надскочат пределите при създаване на светлина с 
определени свойства и чрез нея да се разработват 
нови мултидисциплинарни приложения. Основ-
ните научни проекти са свързани с: 1) Разработва-
не на нови методи за създаване и манипулиране на 
ултракъси: пикосекунди (1 ps = 10-12 s) и фемтосе-
кунди (1 fs =10-15 s); 2) Разработване на иновативни 
системи за приложения в химията, физиката, био-
логията и индустрията. Пред камерата застанаха 
д-р Иван Бъчваров, ръководител на Лаборатория 
по лазерна физика и приложения към Физически 
факултет на СУ, докторантите Калоян Георгиев и 
Любен Петров, Димитър Велков – студент, и Вик-
тория Галчина – гимназист.
 Филмът „Раманова спектроскопия – да 
видиш невидимото“ (с продължителност 58 ми-
нути, https://youtu.be/Ocw0QXFrvmw) е посве-
тен на един експериментален метод, използван в 
най-различни области на науката – Раманова спек-
троскопия. С участието на проф. д.фз.н. Мирослав 
Абрашев от катедра „Физика на кондензираната 
материя и микроелектроника“.
 „Експериментално конструкторско бюро“ 
(с продължителност 12 минути, https://youtu.be/
hu0DYEnRkrc) представя работата на един млад 
екип по два основни приложни проекта: Планета-
риум „Андромеда“ и Боен авиационен симулатор 
„Фотоника“. С участието на докторанта Недис-
лав Веселинов от катедра „Радиофизика и елек-
троника“, Апостол Спасов, Янислав Мирков и др.
 Филмът „Накратко за късите импулси и 
за оптичните вихри“ (продължителност 45 ми-
нути, https://youtu.be/7hR8J_hHyTU) е посветен 
на дейността на Лабораторията по фемтосекунд-

на фотоника към Физическия факултет на СУ и 
по-конкретно на темите, касаещи оптика на свръх-
късите импулси и сингулярна оптика. Участват: 
проф. д.фз.н. Александър Драйшу, ръководител на 
лабораторията и ръководител на катедра „Кванто-
ва електроника“, и гл.ас. д-р Николай Димитров.
 „Плазмени технологии“ (продължител-
ност 20 минути, https://youtu.be/Q3IEX6Lj07s) 
представя работата на изследователската група 
от Физическия факултет на СУ, която се занима-
ва с плазмени технологии и третиране на газове. 
Основният фокус е върху плазмата и нейните раз-
лични проявления и приложения. С участието на 
доц. д-р Станимир Колев, ръководител на катедра 
„Радиофизика и електроника“, доц. д-р Цветелина 
Паунска от катедра „Радиофизика и електроника“, 
докторанта Владислав Иванов и студенти от Физи-
ческия факултет на СУ. Същите студенти предста-
виха още няколко интересни експеримента, свър-
зани с плазмените технологии, които оформихме 
като отделни филми: „Как да си сготвим плазма 
с микровълнова печка?“ (с участието на Михаил 
Шматок, https://youtu.be/bnADKJuST38), „Малък 
реактор за ядрен синтез“ (с участието на Гос-
подин Маринов, https://youtu.be/KE4X2vDD61o), 
„Плазмен стълб“ ( с участието на докт. Владислав 
Иванов, https://youtu.be/jHa8c_JWMP4), „Разряд с 
плъзгаща се дъга“ (с участието на Веселин Ва-
силев, https://youtu.be/Aem3Txu1UnI), „Плазмена 
сфера и музикална намотка на Тесла“ (с учас-
тието на Светлана Лазарова и Веселин Василев, 
https://youtu.be/F3HH97s0oqY).
 „Как се разработват синоптични карти?“ 
(продължителност 10 минути, https://youtu.be/
OL3MIIS9mWw) представя част от работата на 
дежурния синоптик в Националния институт по 
метеорология и хидрология с участието на докто-
ранта Виктория Клещанова от Физически факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 „Проект ENGIE: насърчаване на моми-
четата да изучават геология и инженерни нау-
ки“ (продължителност 14 минути, https://youtu.be/
AYfj5M0_wHs) представя дейностите в рамките 
на проекта ENGIE, насочен към популяризация на 
възможностите за успешна кариера на момичета 
в областта на геологията и инженерните науки. 
Участваха доц. д-р Евгения Тарасова от Инсти-
тута по минералогия и кристалография към БАН 
и Българско геологически дружество, проф. д-р 
Михаил Тарасов от Института по минералогия и 
кристалография към БАН и проф. д-р Росица Ни-
колова – директор на Института. 
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 Провеждането на ежегодната Европейска 
нощ на учените, осъществена с финансовата под-
крепа на Европейската комисия, в редица бъл-
гарски градове започва още в 2006 г. и вече се е 
превърнало в ползотворна традиция за популя-
ризация на последните научни постижения пред 
широката общественост. Видно е, че в последните 
години се обръща голямо внимание от страна на 
институциите на Европейския съюз на науката и 
иновациите като основна движеща сила на обще-
ството на знания. 
 През настоящата 2021 г. в консорциума от 
партньори към проект K-TRIO 5 по програма Дей-
ности „Мария Склодовска-Кюри“ за пръв път взе 
участие и Регионален исторически музей (РИМ) 
– София, който и в предишни години бе предос-
тавял пространства за провеждането на меропри-
ятията. Въпреки сериозните предизвикателства, 
свързани с пандемичната обстановка вследствие 
на COVID-19, пред които бяха изправени парт-
ньорските организации, инициативата отново 
премина успешно. С включването на музейната 
институция платформата за популяризация на ху-
манитарните науки в рамките на проекта вече е 
значително разширена. През последните десети-
летия с нарастващата роля на информационните 
технологии хуманитарните дисциплини като част 
от световната наука и тяхното развитие сякаш ос-
тават в сянка, особено в съзнанието на масовата 
публика. Целта на музея беше да представи про-
екти и изследвания, които прилагат иновативни 
и интердисциплинарни методи в изследването на 
нашето минало. Нашите дейности започнаха с по-
редица от предварителни лекции през юли и ав-
густ, които целяха да популяризират самата Нощ 
на учените и нейните цели и послание. Лекциите 
бяха посветени на религиозните култове в антич-
на Сердика, отразени в епиграфски паметници и 
на недеструктивни проучвания на средновековни-
те църкви в с. Калотина и с. Балша, Софийско, и 
бяха последвани от дискусия. 
 Предвид извънредните обстоятелства, цяло-
то съдържание, което генерирахме, беше достъп-
но и online. С оглед характера на музея, органи-
зираните лекции бяха насочени към историята на 

нашата столица и Софийския регион от дълбока 
древност до наши дни. Освен лекциите, посвете-
ни на конкретни изследвания, беше заснет и ви-
деоматериал, представящ работата на музейните 
реставрационни ателиета и дигитализационния 
център. 
 Интересните лекции, свързани с интердис-
циплинарни изследвания и дигитална хуманита-
ристика, продължиха и през самата Нощ на учени-
те на 24 септември и на следващия ден на открито. 
Наши лектори бяха както утвърдени учени с дъл-
гогодишен опит, така и млади магистри и докто-
ранти в началото своя научен път. Участие взеха 
магистрантът Стелла Николова от Университета в 
Единбург с лекция, посветена на Конят през Ан-
тичността и зооархеологията, а Петър Първанов, 
докторант от Централноевропейския университет 
в Будапеща, ни запозна с интересен подход към 
изследването на средновековната престъпност от 
съвременната археология. Лекцията на доц. д-р 
Юра Константинова от Института за балканисти-
ка към БАН бе посветена на Родовата памет и на-
ционалната идентичност в дигиталната ера – пол-
зи и предизвикателства, и наред с това представи 
проекта за дигитализация на НКЦ КЛаДА-БГ, 
партньор в който е и РИМ – София. На следващия 
ден, наред с програмата, свързана с демонстрации, 
лекции и беседи, посветени на средновековното 
европейско фехтовално изкуство, представени 
от Мирослав Лесичков, лекции изнесоха епигра-
фът Николай Шаранков („Гадателни практики в 
Античността“) и историкът Константин Голев от 
БАН („Войни и, миграции в черноморските степи 
през Средновековието“). 
 Тази година специална роля беше отредена и 
на т.нар. гражданска наука и нейното приложение 
в изследването на миналото. Представители на 
дружеството за исторически реконструкции Mos 
Maiorum Ulpiae Serdicae демонстрираха различни-
те методи, по които се възстановяват бита и култу-
рата на Късната Античност. На 25 септември Шко-
лата за историческа фехтовка MOTUS продължи 
този цикъл с интересни демонстрации на бойните 
изкуства на Средновековна и Ренесансова Европа 
и беседи и лекции, посветени на въоръжението и 
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В РЕГИОНАЛНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ 

Д-р Марио Филипов,
Регионален исторически музей – София
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на фехтовална традиция в ръкописите. 
 Нощта на учените се проведе на територия-
та на два от филиалите на музея – Античен кул-
турно-комуникационен комплекс „Сердика“ и Ар-
хеологически парк „Западна порта на Сердика“. 
Освен с организатор на лекции, музеят беше и до-
макин на  тържественото откриване на 24 септем-
ври, което се проведе на софийското Ларго, а сред 
официалните гости беше и Европейският комисар 
Мария Габриел. Там се проведе и Конкурс за мла-
ди учени Young and Energetic Scientists (YES) и на-
граждаването н победителите. 

 Предвижда се при изданията през 2022 – 
2023 г. Европейската нощ на учените да започне 
да популяризира дейностите на изследователите 
и в училищата през цялата година. Чрез привли-
чането на водещи учени в училищата се очаква 
учителите и учениците да се ангажират по важни 
теми, с които се сблъскват нашите общества, като 
изменението на климата, устойчивото развитие, 
здравето или храненето. Това е в унисон с целта 
на форума да се приближат учените до широката 
публика и да се привлече интересът на младите 
хора към научна кариера.
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021 Г. В ПЛОВДИВ:
 СЪБИТИЯ В ТЪРСЕНЕ НА НАПРЕДЪКА, ИСТИНАТА 

И КРАСОТАТА
Доц. д.ф.н. Петя Бъркалова,

Филологически факултет, 
ПУ „Паисий Хилендарски“
доц. д-р Весела Казашка,

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 
Център по растителна системна биология

 и биотехнология (ЦРСББ)

 Обединени от мотото „Млади таланти  по 
пътя на изследователската кариера, отговорни към 
околната среда и изкуството“, в Европейската нощ 
на учените 2021 в Пловдив  се фокусирахме върху 
различните измерения  на тази тема. 
 Учени от академичните среди, хора на из-
куството и науката обединиха усилията си, за да 
повишат осведомеността на своите съграждани и 
да открият пред тях нови перспективи за досег до 
научното знание, изкуствата и образованието.
 През месец юни  Центърът по растителна 
системна биология и биотехнология даде старт 
на събитията,  включени в програмата на проекта 
К-ТРИО 5 – „Учените в триъгълника на знанието“ 
(Researchers in Knowledge Тriangle) като домакин 
на два семинара в град Пловдив. Единият семинар 
се проведе в  Центъра по растителна системна био-
логия и биотехнология. Темата на семинара беше: 
„Стратегически насоки на Европейския съюз за 
талантите в науката“. Семинарът бе предназначен 
за утвърдени изследователи, мениджъри и ръково-
дители от академичните институции.  Целта бе да 

се запознаят участниците с тенденциите в евро-
пейската политика за изследователите и с проце-
дурата за прилагане на Стратегията за човешките 
ресурси в науката.
 Другият семинар се проведе в Академията 
за музикално, танцово и изобразително изкуство 
„Проф. Асен Диамандиев“. Темата на семинара 
беше: „Как да говорим за наука“. Той бе насочен 
към млади учени, докторанти и изследователи, 
които биха желали да подобрят уменията си да го-
ворят за  наука или да представят своето изкуство 
пред широка и специализирана публика. 
Двата семинара преминаха при изключителен ин-
терес и провокираха много въпроси у участници-
те.
 И тази година обстоятелствата наложиха ак-
центът в програмата за Пловдив да бъде поставен 
върху дигиталното представяне на съдържанието 
чрез традиционната Пътна карта на събитията, 
затова събитията в Европейска нощ на учените и 
„свързването“ с широката публика  се осъщест-
ви „хибридно“ – в указаните локации и в он лайн 
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платформите „на живо“. Програмата бе подгот-
вена така, че да стигне до възможно най-широка 
публика – в т.ч. млади хора, да доближи изсле-
дователите и хората на изкуството до широката 
общественост, като влезе буквално в домовете на 
хората.
 Представените събития в  програмата на 
Нощта по традиция са адресирани към студенти, 
преподаватели, изследователи, ученици, деца и 
родители.  Включени са конкурси, творчески ра-
ботилници,  изложби, семинари, научни диалози 
при открити врати, а тази година – и модно ревю с 
екологични материали. 
 На страницата  на ЦРСББ (https://cpsbb.eu) 
са качени два видеоматериала, които представят 
разговорите  с изследователите д-р Веселин Пе-
тров за феномена на феникса при растенията и с 
д-р Амол Нанкар за промените в климата. Учените 
разказват за научните тематики, по които работят 
към момента, за образованието си и за планове-
те, които имат и искат да реализират в бъдеще. Те 
виждат бъдещето си в рамките  на професионална-
та реализация и развитието на кариерата им като 
учени, в обществен план търсят ползата от работа-
та си за обществото и търсят решения на световни 
предизвикателства в науката. Интервютата с два-
мата учени  популяризират попрището на изсле-
дователя и добавят доверие към научното знание, 
като дават пример как то носи  лични радости и 
щастие.
 През месец август бяха обявени и два фото-
конкурса. Единият  фотоконкурс бе със заглавие 
„Науката в училище“,  а другият – „Природата“. 
Фотоконкурсите бяха разпространени чрез Фейс-
бук. Нашата цел бе  да привлечем за участие хора 
от всички възрасти, които  са докоснати от  света 
на знанието,  които имат усет за наука от малки  и 
успяват да уловят красотата на природата.
 Във фотоконкурса „Природата“ получихме 
над 100 фотографии от 35 души от различни места 
в цялата страна. Искахме да разберем кое прово-
кира любопитството им към природата, как я за-
печатват в своите албуми, какво събужда в човека 
докосването до природата. Успяхме да почувства-
ме кръговрата на сезоните, да видим морето и пла-
нините, да обиколим България с нейните чудни 
язовири, дефилета, синьото небе, планините и го-
рите, стигнахме чак до Филипините и приказната 
им гора. Участниците ни накараха чрез фотогра-
фиите си да  мечтаем за нови пътувания и среща с 
природата, показаха ни флората и фауната на стра-
ната през личния поглед и обектив. Бяха уловили   
моменти, достойни за световни фотоконкурси! 

 Снимките получиха общо 451 гласа и бяха 
разгледани от 5652 потребители. Публиката избра 
17-годишната Александрина Петева от Варна за 
победител с фотографията „Огледало“, второто 
място бе заето от Александра Тасева от София и 
нейната първо заснета светкавица – „Мечтата на 
Никола Тесла“. На трето място публиката класира 
двама души – Петър Чапкънов от  с. Кабиле, обл. 
Ямбол, с фотографията му „Екзотичен гост“ и Ве-
селин Пачаманов от град Кържали с фотография-
та му „Нюанс в сивото ежедневие“. Поздравяваме 
още веднъж победителите и им желаем здраве и 
вдъхновение за нови фотографии.

***

 На 24 септември 2021 г. директорът на Цен-
търа по растителна системна биология и биотехно-
логия (ЦРСББ) доц. д-р Цанко Гечев и доц. д-р Ве-
села Казашка дадоха старт на  Европейската нощ 
на учените 2021 виртуално и реално чрез кръгла 
маса под надслов: „Зелената сделка – хоризонти за 
наука“. Доц. д-р Цанко Гечев  представи възмож-
ностите за кариерно развитие на изследователите. 
Бяха представени и два от проектите на ЦРСББ, 
както и Европейски програми за стимулиране на 
обмена на учени, като акцентира на програма „Ма-
рия Склодовска-Кюри“ и възможностите, които тя 
предоставя като водеща програма на ЕС за финан-
сиране по линия на „Хоризонт Европа“ за образо-
вание на докторанти и обучение след придобита 
докторска степен. Доц. Гечев сподели опита си на 
стипендиант по програмата и подчерта, че чрез 
действията, които програмата предлага, се под-
помагат  изследователи от целия свят –  при това 
на всички етапи от тяхната кариера и във всички 
дисциплини. Като мениджър на Център за върхо-
ви постижения той разгледа и ползите за научните 
и учебните институции, които подкрепят изявени 
докторантски и постдокторантски програми, съв-
местни научноизследователски и иновационни 
проекти, повишават тяхната привлекателност и 
видимост в световен мащаб и насърчават сътруд-
ничеството отвъд академичните среди, включи-
телно с големи дружества и бизнеса.
 Научният диалог между биолози и линг-
висти, който се проведе в Центъра по растителна 
системна биология и биотехнология, бе на тема: 
„Генеративна граматика на гените. Защо линг-
висти и генетици говорят на един и същ език?“. 
Доц. д.ф.н. Петя Бъркалова от Катедрата по бъл-
гарски език в Пловдивския университет  разкри 
кои са повратните точки в модерното лингвистич-
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но мислене след т.нар. „Чомскианска революция“, 
а д-р Веселин Петров и д-р Никола Стайков напра-
виха паралел  между понятията „дума“, „изрече-
ние“ и „език“, с които учените описват човешкия 
език, но и човешкия геном (по-патетично казано, 
Словото и Животът са устроени по идентични 
правила!). Участниците в дискусията разговаряха 
за аналитичните процедури в генеративната гра-
матика като една от най-вълнуващите парадигми 
в съвременната хуманитаристика, в паралел с ана-
литичните процедури на генетиката, която днес 
използва синтактична терминология, за да назове  
явленията около синтеза на белтъка и устройство-
то на живата материя1.
 Хората на напредъка и тази година бяха герои 
в Европейската нощ на учените. Проф. д-р Тони 
Шекерджиева-Новак, ректор на АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“, представи книгата с интер-
вютата „Пловдив и смислоносците. 9 истории за 
принадлежност“.  Книгата е разговор с учени и 
университетски преподаватели, с хора на науката, 
изкуството и образованието, които са носители 
на награда „Пловдив“. В електронен вариант тя 
е достъпна на страницата на Академията (https://
www.artacademyplovdiv.com), където са качени 
и видеоматериалите с учените от ЦРСББ. В това 
пето поред издание журналистката Ваня Драгано-
ва разговаря с носителите на наградата „Пловдив“, 
защото те знаят какво е въздействие и признание, 
но същевременно са  „войници на съдбата“, които  
носят академичното кредо като адмиралски жезъл 
„в раницата си“. Те са вдъхновяващи личности, 
които са спечелили стотици хора, защото се ин-
тересуват от истината, красотата и доброто. В ав-
тобиографичните (наративни) интервюта, „геро-
ят“ на разказа е оставен сам да разкаже историята 
си: като устно споделени преживявания, спомени, 
„случки“ и етапи,   като биографична равносмет-
ка. Нашият „встъпителен въпрос“ кръжи около въ-
проса „Кога и как  разбрахте, че Пловдив е вашата 
съдба?“. Журналистът е в ролята само на съпри-
частен  слушател, който „записва“ една  история 
за свързаност и надникване в себе си: свързаност 
с града – Пловдив като низ от „лични времена“, 
Пловдив като „място на случване“, Пловдив като 
„око на бурята“  и  като тихо убежище, Пловдив 
като … съдба. Нарекохме ги  смислоносци заради 
творчеството им и заради човешките им качества; 

заради уменията им да създават последователи; 
заради уменията да докосват „другия“; заради раз-
простирането на творческите им вектори далеч 
зад пределите на „своето“; заради многообразните 
ненатрапчиви  докосвания до ценности, идеи и хо-
ризонти; заради откритията им за траекториите на 
смисъла.
 Доц. д-р Динка Касабова от катедра „Ди-
зайн“ със своите студенти засне ревю на тема: 
„Зелената сделка в модата“, което също е дос-
тъпно на  страницата на Академията. Чрез свои-
те модели студентите представиха една различна 
гледна точка към екологията и дружелюбното си 
отношение към природните материали, с които на-
помниха за дълбините на морето, за висините на 
небето и излъчиха визуалното послание, че светът 
на природата може да бъде внесен елегантно и „с 
намигване“ в света на модата. Без да е дидактично 
и агресивно по темата „Зелената сделка“, ревю-
то излиза извън границите на околната среда и 
климата и е въпрос на мислене, насочено към все 
по-тревожното ни бъдеще. Начинът за изразяване 
на позиция чрез изкуство на младите дизайнери 
провокира публиката не само да се наслади, но и 
да се замисли.
 Асоциацията за кариерно развитие и обуче-
ние (АКРО) предложи на своите гости  да диску-
тират по проблемите на науката и  изкуството в 
условията на криза и да потърсят нови възможнос-
ти, които се разкриват пред хората на изкуството. 
Темата на дискусията бе: „Пресечните точки на 
науката и изкуството“. Тяхна опорна точка бяха 
два цитата на Айнщайн: „Най-великите учени са 
и артисти“ и „Най-красивата емоция е мистерията 
– началото на истинското изкуство и истинската 
наука“. Домакин на събитието беше музейната га-
лерия „Димитър Георгиев“ (http://dg-gallery.com).
 На 25 септември Артклас Център за трети 
път отвори врати за малките художници и техните 
родители. Всички станаха част от голямото семей-
ство на учените и чрез собствените си рисунки се 
докоснаха до магията на цветовете и формите и до 
въздействието ѝ върху човека. Малките художни-
ци забравиха за белите и бяха съсредоточени вър-
ху творческата си задача (http://art-center.kazitour.
com). 
 В програмата на Европейската нощ на уче-
ните 2021 в Артклас Център бяха представени и 

1 Забележителен факт е, че генетиката днес използва изцяло синтактична терминология. Нобеловият лауреат 
от 1984 г. Нийлс Кай Джърн озаглавява публичната си лекция „Генеративна граматика на имунната систе-
ма“ (The Generative Grammar of the Immune System), четем публикации на тема „Генеративна граматика на 
генетичното изречение“ (The generative grammar of a genetic sentence, Collado-Vides 1991) – учени генетици 
използват модела на генеративната граматика, за да анализират „езика“ на гените.
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участниците и победителите във фотоконкурса 
„Науката в училище“. Като организатори на фо-
токонкурса искахме да разберем какво провокира 
любопитството и любознателността от учениче-
ските години, как наученото остава във времето  и 
това ли  е първото съзнателно докосване до наука-
та.   А може би откриваме, че у всеки ученик има 
един „учен“, запален по любимия предмет.  
Участниците създадоха усещането, че отново сме 
в училище. Накараха ни да се замислим за екс-
периментите, опитите, които правихме в часове-
те по химия, биология, физика; за книгите, кои-
то задължително трябва да се прочетат и за тези, 
които търсихме и нямахме търпение да прочетем. 
Припомнихме си нашите съученици, надарени със 
специални умения.
 Получихме малко фотографии – 8 във офи-
циалния период на фотоконкурса и още три само 
минути след „заключването“ му.  Но макар и малко 
фотографии, успяха да получат 82 гласа и да бъдат 
разгледани 822 пъти от различни потребители на 
социалните мрежи. Публиката класира на първо 
място „Успешният лидер е четящият“ на ученика  
Йохан Георгиев от град Тетевен, на  второ място 
– фотографията „Планетариум“ на 8-годишния  
Ивелин Стефанов, който зае и третото място с фо-
тографията си „Към луната“. 
 Европейската нощ на учените 2021 година в 
Пловдив приключи на 27 септември  в Национал-
ната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ 
с изложба  на 15 творби –  живопис на ученици 

от гимназията под надслов „Градски хоризонти“ 
(http://nhglavrenov.bg). В експозицията бяха по-
казани произведения на ученици от 12. клас от 
специалностите „Живопис“, „Графика“, „Прос-
транствен дизайн“ и „Рекламна графика“. Мла-
дите автори са изследвали градската архитектура 
и инфрастуктурни детайли, които са претворили 
в произведения, създадени под ръководството 
на преподавателите  Михаил Маламски, Полина 
Тодорова, Ивилина Коликова и Борис Богданов. 
Учениците показват своя художествен поглед към 
различни гледни точки от съвременните градски 
хоризонти. Грамоти за участие получиха: Алек-
сандра Самуилова, Анелия Караколева, Виктория 
Ангелова, Гергана Иванова, Даниел Кирков, Да-
ниел Чернашки, Деница Ангелова, Диана Рале-
некова, Димитър Бурназов, Йоана Вулева, Мария 
Денева, Мария Чолакова, Ния Бозова и Радостина 
Стоева. 
 Част от творбите бяха разположени в новия 
STEAM център на училището, а друга част – в 
двора на гимназията. Изложбата  разкри  новите 
перспективи за обучението чрез наука, техноло-
гии, инженерни решения, изкуство и математика.  
Изкуствата са важна част от STEAM базираното 
обучение чрез  намирането на творчески решения 
и нестандартни подходи. Така учители, ученици 
и организатори поставиха и ново начало, откриха 
нови хоризонти за следващата Европейска нощ на 
учените през 2022 г.

ЕКОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА КОРАБ 
И ДЕФИЛЕ НА РОБОТИ 

В НОЩТА НА УЧЕНИТЕ В БУРГАС
Д-р Радовеста Стюърт,

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

 За 15-та поредна година Бургас се включ-
ва в Европейската нощ на учените. Екосистемата  
Черно море и роботиката бяха акцентите в тазго-
дишната програма, а ограниченията, свързани с 
COVID-19, направиха събитието различно и не-
повторимо за участниците – предимно ученици и 
студенти. 
 Традиционно организатор на събитията в 
града е Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ 

в партньорство с ИМИ – БАН, Регионален акаде-
мичен център на БАН – Бургас и Община Бургас 
като част от проект К-ТРИО 5.
 Програмата стартира преди обяд на 24 сеп-
тември с пряко включване от международния нау-
чен форум „Дигитално представяне и съхранение 
на културното и научното наследство“, провеждан 
от Института по математика и информатика на 
БАН заедно с Регионален исторически музей – 
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Бургас. Учени от шест държави обсъдиха в Бургас 
най-новите си идеи и разработки в хибридна среда 
– в зала и онлайн за по-голяма част от участниците 
от чужбина. 
 В рамките на форума беше представена об-
разователната 3D игра „Акве калиде“ - eкспери-
ментално уеб-базирано игрово приложение за ин-
терактивно представяне и изучаване на древните 
цивилизации по Българското Черноморие; вирту-
ален фолклорен 3D музей – Бургас – eксперимен-
тална среда за съхранение, извличане и куриране 
на данни от областта на хуманитаристиката и со-
циалните науки и тримерни исторически компле-
кси, носители на култура и изкуство от Възражда-
нето.
 Във втората част от деня участниците – деца 
от местните училища, бяха разпределени в две 
групи по тематични направления – „Нашето море“ 
и „Роботилница“.
 Децата от 10 клас на СОУ „Константин Пре-
славски“ се отправиха на морско приключение на 
борда на новия катамаран „Бургус“ заедно с уче-
ни от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“. 
На борда на кораба те изслушаха презентациите 
„Науката и устойчивото развитие на Черно море. 
Трансграничните региони в сътрудничество за син 
растеж“ от доц. д-р Александър Димитров, ръко-
водител катедра Екология и опазване на околната 
среда, и „Дигитални технологии за прогнозиране 
на биологични и токсични свойства на химични 
съединения“ от доц. д-р Милен Тодоров, зам. де-
кан на Факултет по природни науки при Универ-
ситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
 Най-вълнуващи за младежите бяха научните 
експерименти с викторина на тема „Екосистемата 
на Черно море“. Те имаха възможност да се съ-
ревновават за най-доброто решение на интересен 
казус по темата за замърсителите в морските води, 
докато направят своите наблюдения в реална сре-
да от двете палуби на катамарана. Като награда 
отборът победител получи възможност за посеще-
ние на остров Света Анастасия в Бургаския залив.
 В отговор на големия интерес към роботи-
ката и представянето на теми, свързани с изкуст-
вения интелект, по време на Европейската нощ на 
учените в Бургас през предходните години, органи-
заторите избраха да продължат темата с „Дефиле-
то на роботите“. То привлече участници от всички 
възрасти и представители на медиите в залите на 
най-новото архитектурно бижу на града „Център 
за съвременно изкуство и библиотека“. Събитието 
беше официално открито от проф. д-р Севдалина 
Турманова – председател на Общински съвет Бур-

гас, и проф. д-р Сотир Сотиров – зам.-ректор на 
Университета „Проф. д-р Асен Златаров“. 
 Второто издание на „Роботилница“ даде въз-
можност на участниците да се запознаят с три ху-
маноидни робота. Те са закупени за нуждите на 
университета по два големи европейски проекта –
Център за върхови постижения УНИТе: „Върхови 
научни постижения в информатика и ИКТ“ и „Из-
граждане и развитие на Център за компетентност 
по мехатроника и чисти технологии MIRACle 
(Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, 
Clean technologies)“. Малкият Нао спечели пуб-
ликата с гъвкавите си движения, а  големият сер-
визен робот Крузър показа езикови умения пред 
чуждестранните гости. По време на дефилето бяха 
изнесени и кратки презентации на тема „Основи 
на роботиката“ от доц. д-р Тодор Костадинов, 
„Програмирай Нао“ от доц. д-р Веселина Бурева 
и „Cruzr with me“ от Колин Стюърт. 

 В рамките на Европейската нощ на учените 
се проведоха допълнителни събития – форум на 
младите медици в Бургас през месец май, отво-
рени врати на физико-химичните лаборатории в 
Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ и състе-
зание по програмиране „Хакатон 2021“ в три по-
редни дни през месец октомври.
 Въпреки ограниченията 10 отбора предста-
виха наживо своите идеи във финала на „Хакатон 
On-line Здравеопазване – Бургас“, който продъл-
жи повече от четири часа. Сред участниците до-
минираха ученици от местните гимназии, които 
показаха високо ниво на познания по компютърно 
програмиране и информационни технологии. Ин-
тересни колаборации в отборното представяне се 
отличиха с находчиви идеи и реално приложение.
 Главен акцент в разработките на млади-
те хора бе разрешаването на казуси, породени от 
пандемията от COVID-19, като преодоляването на 
струпванията от хора, промени в комуникацията и 
времето, прекарвано в изолация. Официален гост 
на събитието беше Йорданка Ананиева – зам.-
кмет по образование, здравеопазване, социални и 
младежки дейности в Община Бургас. Представи-
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тели на високотехнологичните фирми „СкейлФо-
кус“, „Мусала софт“, „Технологика и Страйпс“, 
които бяха част от журито на хакатона, поощриха 
участниците със собствени награди.
 В класирането бяха отличени:
 Първо място – отбор Praxidike от ППМГ 
„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас –  платформа 
„Helti“.
 Второ място – отбор I regret nothing от ПГ-
МЕЕ – Бургас и БТУ – „Игра с желе“.
 Трето място – отбор ICE от ПГКПИ – Бур-
гас – платформа за комуникация лекар – пациент 
– близки на пациента.

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021 
В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Акад. Христо Белоев – ректор,
доц. д-р Десислава Атанасова – заместник-ректор,

проф. д-р Юлиана Попова – координатор,
Русенски университет „Ангел Кънчев“

 Европейската нощ на учените 2021 в Русен-
ския университет се проведе под мотото „Науката 
и иновациите са ключ към бъдещето, което иска-
ме“, а едно от водещите послания на инициативата 
– „Науката и иновациите са в основата на Зелена 
и Дигитална Европа“, послужи като обединяваща 
нишка на всички събития в програмата на универ-
ситета. За първи път в организацията на Нощта се 
включиха филиалите на Русенския университет 
в Разград, Силистра, Видин и Тараклия, Молдо-
ва (бъдещ филиал), като по този начин събитие-
то разшири обхвата си и получи широк отзвук по 
протежение на Академичната дунавска ос, форми-
рана от университета.
 На 24 септември ректорът на Русенския 
университет акад. Христо Белоев откри съби-
тието с обявяване на резултатите от младежкото 
състезание на тема „Зелените иновации променят 
живота“. Получени бяха повече от 15 конкурсни 

разработки в три категории – есе, рисунка и пре-
зентация по темата, които се конкурираха за обяве-
ните атрактивни награди. Висока оценка получиха 
есетата на студенти от Русенския университет, а в 
категорията „рисунка“ за втора поредна година се 
изявиха малките ученици от СУ „Любен Караве-
лов“ в град Несебър, които претвориха темата за 
зелените иновации в цветна феерия от картини и 
образи. 
 Интереса на академичната общност, граж-
даните и гостите на град Русе предизвика откри-
тата от ректора изложба „Зелените идеи в наука-
та и ежедневния живот“ в централното фоайе на 
университета. Бяха представени авторски сним-
ки на преподаватели от Русенския университет, 
които развълнуваха посетителите със силата на 
художествените си послания за чиста, красива и 
по-зелена околна среда. Изключителното качество 
на фотосесиите демонстрира таланта на учени от 

 Награда „Здравословно дистанциране“ – 
отбор all4one – платформа за места, важни за об-
щественото здраве.
 Награда „Социално полезна идея“ – отбор 
Goosesoft – вендинг автомат за лекарства.
 Награда „Най-добро презентиране“ – отбор 
Infrablue – апликация за полезни храни.
 Награда „Най-добър екип“ – отбор When 
IT meets Biology – платформа за лактозна нетоле-
рантност.
 Награда „Конфиденциалност“ – отбор 
MatrixTech –  чат за хора в изолация.
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университета, успели да съчетаят откривателство-
то в науката с откривателство чрез обектива на 
уникални природни обекти. Специален акцент в 
изложбата беше поставен чрез фотографиите, илю-
стриращи обществените каузи на университетско-
то Туристическо и природозащитно дружество 
„Академик“, чиито членове проправят екопътеки 
на труднодостъпни планински терени, изработ-
ват и поставят указателни табели на български и 
английски език на подстъпите към уникални при-
родни обекти. Непознатото лице на учения в Ру-
сенския университет беше разкрито в изложбата и 
чрез фотосите, демонстриращи екопристрастията 
на преподавател по предприемачество, който съ-
четава лекциите пред студентската аудитория със 
занимания по биоземеделие и овощарство. 
 Следващото събитие в програмата на Нощта 
в Университета беше Дискусионният клуб на тема 
„Европейската Зелена сделка и българският при-
нос“ с участието на проф. д.х.н. Дария Владикова 
и д-р Мария Цанкова. Проф. Владикова е изключи-
телно авторитетно име в национален и междуна-
роден мащаб в областта на водорода и горивните 
клетки. Тя ръководи Националната научна програ-
ма по нисковъглеродна енергия за транспорта и 
бита, в която Русенският университет е партньор и 
активен участник. Мария Цанкова има докторска 
степен по политология от университета в Лиме-
рик и е изпълнителен директор на Асоциацията на 
дунавските общини „Дунав“ от 2014 г. Гостите в 
дискусионния клуб представиха най-актуалните 
развития по темата за Европейската зелена сдел-
ка и очертаха перспективите пред България в това 
отношение.
 По традиция едно от събитията с най-мно-
го посетители в програмата на Нощта е Отворени 
врати на лабораториите в Русенския университет. 
Тази година три от лабораториите в университета 
отвориха вратите си за ученици от средните учи-
лища в град Русе и региона – по електроника, по 
промишлени комуникации и безжични техноло-
гии и по цифрови послойни енергийни системи. 
Посетителите имаха възможност да влязат в ро-
лята на „Учени за един ден“ и да се докоснат до 
любопитния и предизвикателен свят на науката, 
представен атрактивно в една от големите зали на 
университета. Екип на БНТ документира събитие-
то за програма „Знание“ на обществената телеви-
зия.
 Следващите две инициативи от програма-
та на Европейската нощ на учените в Русенския 
университет също бяха насочени към младежката 
аудитория. В дебата на тема „Зелени иновации“ с 

участието на ученици от Математическата и Ан-
глийската гимназия в Русе отборите от двете елит-
ни гимназии дискутираха по темата за зеленото 
предприемачество и неговата актуалност в наши 
дни, като представиха своите гледни точки „за“ 
и „против“ и показаха как се раждат иновативни 
идеи. Авторитетно жури, състоящо се от двама 
хабилитирани преподаватели и възпитаничка на 
Русенския университет с впечатляваща кариера в 
Швейцария, оцени по достойнство представянето 
на отборите, като награди и сертификати получи-
ха всички участници.
 В научноприложния семинар за докторанти 
и млади учени на тема „Една Зелена Европа“ бяха 
представени оригинални идеи за бъдещето на зе-
лена и дигитална Европа чрез презентации на раз-
работки в областта на зелените транспортни тех-
нологии, възобновяемите енергийни източници, 
зелената икономика и др. В събитието се открои 
участието на младите учени от катедра „Транс-
порт“ при Русенския университет, които демон-
стрираха възможностите на мобилната лаборато-
рия по водород и горивни клетки, а промоцията 
на авторския видеоклип на млад университетски 
преподавател за зелените магически пространства 
на Русенския университет изцяло се вписа в „зеле-
ната“ тематика на тазгодишното издание на Нощ-
та на учените.
 Както всяка година, кулминация в програма-
та за първия ден на Европейската нощ на учените 
в Русенския университет беше събитието „Учени 
на сцената“, в което талантливи представители на 
академичната общност на университета разкриха 
„непознатото амплоа“ на учения като поет, музи-
кант, актьор, художник, приложник или страстен 
фотограф. Виртуалната сцена на Русенския уни-
верситет събра познати и нови лица, вдъхновени 
от необятния свят на литературата и изкуството. 
Воля на таланта и въображението си дадоха пре-
подаватели и служители от университета с впечат-
ляващи презентации на артистичните си хобита. 
Друг талантлив учен се изяви с вълнуваща поезия 
от две нови стихосбирки, последната от които с 
илюстрации и в съавторство с неговата внучка. 
Не липсваха виртуозни музикални изпълнения на 
университетски преподаватели на пиано и флейта, 
които предизвикаха буря от аплодисменти в чата 
на виртуалната сцена. За първи път в програмата 
на Нощта взеха участие преподаватели от Тарак-
лийския държавен университет, Молдова, които 
поздравиха академичната общност на Русенския 
университет с талантливи музикални и поетични 
изяви. На финала на „Учени на сцената“ прозву-
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чаха зареждащите поп-изпълнения на вокално-ин-
струменталната група „Табула Раза“. Любопитен 
факт е, че популярната група се роди преди някол-
ко години именно по време на Нощта на учените 
в Русенския университет и оттогава непрекъснато 
доказва сценичното си присъствие. По повод фи-
налното изпълнение на авторска песен за Русе на 
един от участниците в групата, ректорът на Русен-
ския университет, който беше част от публиката 
на събитието, предложи съдействието си за пре-
връщане на тази песен в химн на Русе след малка 
обработка на текста. 
 На 25 септември програмата на Европейска-
та нощ на учените в Русенския университет про-
дължи с поставяне началото на „Алея на Нощта 
на учените“ и демонстрации на професионалните 
клубове на университета. Събитието беше замис-
лено като детско шоу и събра много деца на пло-
щадката пред Корпус 2 на университета. Малките 
участници помагаха усърдно на ректора и замест-
ник-ректора на университета да засадят първите 
дръвчета в Алеята на нощта на учените, а след това 
получиха възможност „да покарат“ симпатично 

автомобилче с водородна клетка и да пуснат по-
лицейски дрон, предоставени от преподавателите 
от лабораториите по Зелени транспортни техноло-
гии и по Промишлени комуникации и безжични 
технологии. Радостните емоции за децата продъл-
жиха със състезания и игри под ръководството на 
аниматори, като накрая всички малки участници в 
Нощта на учените получиха подаръци и лакомства 
с логото на Нощта.
 Началото на подобна Алея на Нощта на уче-
ните, която всяка година ще се обогатява с нови 
дървесни видове, беше поставено и във филиали-
те на университета в Разград, Силистра, Видин и 
Тараклия, Молдова, където инициативата събра 
много ентусиазирани участници и граждани. 
 За поредна година, от 2006 г. насам, Евро-
пейската нощ на учените, организирана от Русен-
ския университет, се превърна във вълнуващ праз-
ник на научното любопитство, откривателството 
и утвърждаването на иновативния творчески при-
нос на учените в развитието и прогреса на човеш-
ките общества.

ВИРТУАЛНО СТУДИО В СТАРА ЗАГОРА
В ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021 Г.

Ас. д-р Маргарита Славова, 
ас. Вера Тодорова,

ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора

 Изправен пред COVID предизвикателството 
на 2021 г., екипът на Департамента за информа-
ция и повишаване квалификацията на учители-
те (ДИПКУ) на Тракийския университет – Стара 
Загора се вдъхнови да организира и проведе една 
иновативна и различна Европейска нощ на учени-
те. Съобразявайки се с първоначално заложените 
дейности и наложените ограничителни мерки за 
събиране на хора, екипът от организатори в Стара 
Загора заложи на създаване на виртуално студио* 
с водещи и реално присъстващи гости в студио-
то. Иновативно мислещите млади учени в ДИП-
КУ превърнаха националните ограничения във 
възможност, която изискваше силна мотивация, 
безупречна екипна работа, точно планиране и съ-
щевременно гъвкавост в подготовката на виртуал-
на Европейска нощ на учените 2021. Гостите бяха 
млади хора, с афинитет към науката и иновациите 

в областта на екологията и устойчивото развитие. 
Както всички организатори в повече от 300 ев-
ропейски града, в Стара Загора ДИПКУ успя да 
реализира програма, с която повече от всякога да 
вдъхне вярата в науката и да подкрепи научната 
дейност. Много бързо водещи и гости преодоляха 
сценичната треска и предварително заложените 
дискусии, кръгла маса и лекции се случиха успеш-
но и без непрофесионални луфтове и гафове.
 На 24.09.2021 г. официалното откриване на 
инициативата бе отбелязано от Ректора на Тракий-
ския университет доц. д-р Добри Ярков и директо-
ра на ДИПКУ проф. Галя Кожухарова, които при-
ветстваха събитието и всички зрители, проявила 
интерес към него.
 След емоционалното начало по традиция 
екипът се фокусира върху обявяване на награ-
дените участници в предварително проведените 

* https://www.youtube.com/watch?v=Pgsk5z6U6ME&t=14606s
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конкурси. Тази година конкурсите бяха 4, подчи-
нени на темата на проекта  „Екология и устойчи-
во развитие“, за различни възрастови категории. 
За най-малките бе предвиден конкурсът за изра-
ботване на хранилки за птици от природни ма-
териали. Освен индивидуални участници, в кон-
курса се включиха деца от детски градини – цели 
групи, които ни изпратиха и снимки от работните 
моменти на изработването на хранилките и поста-
вянето им в двора на детските градини. На сним-
ките видяхме голямата радост по лицата на децата 
по време на правенето на хранилките и в края след 
поставянето на готовите продукти. Другият кон-
курс беше свързан с изготвяне на кратко видео или 
презентация на красиви природни обекти от Бъл-
гария. В Нощта на учените нашите зрители имаха 
възможност да изгледат част от видеата на учени-
ци, в които видяхме красиви водопади и пещери 
от различни краища на България. Иван Муратев от 
Пловдив ни изпрати кратък филм за Национален 
парк Пирин, с който се потопихме в дебрите на 
тази красива планина. 
 За най-големите ученици бе предвиден и 
конкурсът за изработване на макети на възобновя-
еми енергийни източници. И тук въображението 
и иновациите впечатлиха журито. Впечатляващ 
беше и интересът на учениците към различните 
възобновяеми източници, които видяхме в изгот-
вените от учениците макети.
 Сред традиционните конкурси в Нощта на 
учените е и този за художествен текст. В ефир от 
студиото д-р Караиванова, член на журито, проче-
те откъси от изпратените есета и други художест-
вени текстове. И тази година сред участниците в 
различните конкурси се отличиха и участници с 
продукти в повече от един конкурс. Това е знак, 
че конкурсната част от събитието е съществена 
и следва да се заложи в следващи години. Заслу-
жава да се отбележи и приносът на родителите и 
учителите, подкрепили участниците в конкурсите. 
Награди, грамоти и отличия според представянето 
зарадваха участниците.
 След награждаването Нощта на учените в 
Стара Загора продължи със STEМ демонстрации 
за ученици, които наш млад колега показа в сту-
диото и същевременно отговори на въпроси на 
зрители (учители и ученици), задавани по време 
на предаването. Интересът към тази част от про-
грамата бе голям, при което направихме препратка 
като продължение в другите последващи събития, 
за да развием и да разширим представянето за това 
какво е STEМ и как да го прилагаме в училище.
 Предаването по нашия You Tube канал про-

дължи с презентация за ученици с водещ Ива 
Ангелкова на тема „Опазване и възстановяване 
на екосистемите“, която прерасна в Дискусионен 
клуб – „Зелено бъдеще“ за по-големите зрите-
ли от нашата аудитория. Чрез интерактивна пре-
зентация София Славова, координатор проект 
PLASTECO,  и Михаела Динева – експерт меж-
дународни програми АРИР, представиха актуални 
данни за замърсяването и идеи за алтернативи на 
пластмасовите продукти за еднократна употреба, 
както и информация за Директива (ЕС) 2019/904 
на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 
2019  г. относно намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната 
среда. Милен Георгиев – съдружник в „Екстра-
пак“ ООД, запозна зрителите с историята на опа-
ковките, развитието и бъдещите перспективи пред 
този сектор. 
 Под ръководството на доц. Нели Грозева – 
зам.-ректор на Тракийския университет, студенти 
и докторанти представиха лекция с интересни и 
впечатляващи резултати от научно изследване на 
тема: „Нови знания за българската маслодайна 
роза и лавандула“. 
 „Защо светът има нужда от социална антро-
пология“ беше презентацията на д-р Мария Слав-
чева, социален антрополог, чиято отдаденост към 
популяризиране на тази наука сред обществото е 
добре позната в гр. Стара Загора. Д-р Славчева ра-
боти активно с Информационен център гр. Стара 
Загора, разработвайки проекти и програми, свър-
зани с естеството на социалната антропология. 
 Ежегодната инициатива „Холистичен цен-
тър“ и тази година представи възможност за 
постигане на благополучие. Интересът към тази 
част от програмата беше очаквано завишен. Пър-
вият ни гост – д-р Неделина Малчева, представи 
своята практика – акупункурата като метод за ле-
чение и профилактика. Доктор Малчева направи 
и демонстрация в студиото и успя да отговори на 
многобройните въпроси на публиката. Тя сподели 
за засиления интерес към нейната работа вслед-
ствие на прекарана Covid  инфекция и други остри 
състояния, които се повлияват добре от акупунк-
турата. 
 В продължение на идеята за различен начин 
за поддържане на добро здраве и жизненост в еже-
дневието беше представена ЗУМБА – „Живот в 
движение“ от Поли Гънчева. Поли представя тан-
цът като дейност, която раздвижва тялото и духа. 
В рубриката „Веселие под звездите“ наш гост 
беше народната  изпълнителка и вокален педагог 
Дарина Славчева Славова, която ни поднесе из-
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ключително пленителен интерактивен урок  „На 
хоро да пея“ („пéяно хоро“), разучаване на песен 
с танцуване. В рамките на един час зрителите ста-
наха ученици и не само се научиха да пеят и тан-
цуват, но също така и обогатиха културните си по-
знани, свързани с нашето фолклорно наследство. 
Съпътстващите дейности по проект Нощ на уче-
ните включват няколко дейности с различни гру-
пи. 
 През септември група от 13 деца посетиха с 
влак гр. Трявна, за да се запознаят с българската 
възрожденска история. Децата посетиха първото 
българско светско училище – „Тревненското шко-
ло“. Запознаха се с живота на великите български 
поети Петко Р. Славейков и Пенчо П. Славейков в 
„Славейковата къща“ и в Музея на резбарското и 
зографското изкуство.
 В сътрудничество с Държавен куклен теа-
тър, Стара Загора, за втора поредна година беше 
представена пиесата за деца „Банда бацили“ – 
пред ученици от начална училищна възраст в 13 
ОУ „Паисий Хилендарски“ в града. Пиесата раз-
казва историята за малко момиченце, което не 
обича да си мие ръцете и в съня си влиза в света 
на бацилите. Щастливата развръзка е намесата на 
добрия сапун, който спасява детето от неприятна-
та ситуация, в която е попаднало. 
 На 22.09.2021 г. се състоя онлайн обуче-
ние за педагогически специалисти с гост-лектор 
доц. д-р Марина Чибисова, Московски държавен 
педагогически университет, на тема „Страхове 
и тревожност при деца“. Присъстващите имаха 
възможност да разгледат причините и да получат 
практически насоки за работа с деца, които изпит-

ват страхове и/или тревожност. 
 На 29.09.2021 г. се проведе дискусия  „Мо-
ето бъдеще в региона“ (присъствено и онлайн) в 
регионална библиотека „Захарий Княжески“ в съ-
трудничество с  Агенцията за регионално иконо-
мическо развитие (АРИР) с участието на студен-
ти и ученици. В същия ден, но от 19:00, се състоя 
дискусионен клуб с лекция на тема „Позитивна 
психология“ на докторанта ас. В. Тодорова от 
Международен младежки център  (ММЦ) – Стара 
Загора. Представянето на позитивната психология 
като наука предизвика огромен интерес сред учас-
тниците, чиято възраст и житейски опит варират 
значително – от ученици в гимназия до пенсионе-
ри.
 На 30.09. под знака на Нощта заключително 
участвахме в Панорама на знанието на Тракий-
ския университет със щанд STEM технологии и 
роботика в ДИПКУ.
 Поредната година измина и остави своите 
следи в световната история като година на предиз-
викателства, адаптация, иновация, породени от 
ограниченията на живот в пандемия. Европейска 
нощ на учените 2021 г. обаче остава кауза, с която 
екипът на ДИПКУ, Тракийски университет е анга-
жиран и силно отдаден. Представената програма 
тази година отговори и до голяма степен надмина 
очакванията за поставените цели. В рамките на 6 
часа предаване на живо и съпътстващи събития 
екипът на ДИПКУ, Тракийски университет, ус-
пешно внесе акцент към науката в ежедневието на 
зрителите и предостави различни възможности за 
всеки един от тях да обнови, повиши знанията си 
и разшири гледната си точка. 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2021 
В МУЗЕЯ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В СЛИВЕН

Тони Димитрова,
Национален политехнически музей – 

Музей на текстилната индустрия – Сливен

 За шеста поредна година Музеят на текстил-
ната индустрия в Сливен, който е филиал на На-
ционалния политехнически музей, се включва в 
инициативата „Европейска нощ на учените“ и ста-
ва основна локация за града. Всяка година се под-
готвя специална програма в партньорство с други 
институции и организации, която съдържа разно-
образни събития, посветени на различни сфери 
от науката. Публиката от региона вече има своите 

очаквания за последния петък от септември и це-
ленасочено търси информация за организираните 
предстоящи прояви. 
 През 2021 година програмата на музея за 
Европейската нощ на учените се реализира в 
партньорство с Астрономически клуб „Прокси-
ма“ – Сливен. Поради ограниченията във връзка с 
пандемичната обстановка някои от предварително 
замислените прояви отпаднаха, други се прове-
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доха при по-строга организация на достъп, трети 
претърпяха трансформация и се осъществиха в 
онлайн пространството. 
 Част от програмата на 24 септември  беше 
изложбата „Светлина и технологии“ (Фотос 1), 
която е създадена с участието на Националния 
политехнически музей – София, Астрономиче-
ския клуб „Проксима“, Държавния архив, „Свет-
лина“ АД и „Неон 10“ ЕООД – Сливен. Чрез ин-
формационни постери и експонати експозицията 
представя физиката на светлината, историческото 
развитие на осветителните тела и технологии, ро-
лята на местната индустрия за осветлението в бъл-
гарските градове, както и модерните тенденции в 
тази област. Акцент в изложбата е общественото 
електроснабдяване в Сливен и единственото в 
България предприятие за електрически крушки – 
БЕЛФА (Българска електрическа лампова фабри-
ка). Само в рамките на изложбата публиката има-
ше възможност да види уникални експонати от 
музейните фондове, от историческата сбирка на 
„Светлина“ АД и оригинални архивни документи, 
между които – акция и три патента на БЕЛФА. 
 Почти всички експозиционни изяви на Му-
зея на текстилната индустрия са съпроводени с 

подходящи демонстрации на живо и нашата пуб-
лика ги очаква с любопитство. Във връзка с темата 
за светлината музеен специалист извърши демон-
страции на RGB цветови модел, Радиометър на 
Крукс и SMART HOME. Всяка от тях беше съпро-
водена с подробно научно описание (Фотос 2).
 Интересна част от присъствената програма 
за Нощта на учените беше наблюдението на фраг-
мент от метеорита „Campo del Cielo“ („Небесно 
поле“), паднал на Земята преди 5000 години на 
територията на днешна Аржентина. Тази части-
ца от Космоса, предоставена от член на Астроно-
мически клуб „Проксима“ – Сливен,  предизвика 

много въпроси от страна на най-младата част от 
публиката. Отделен информационен лист с данни 
за историята, състава и любопитни факти за мете-
орита придружаваше обекта на наблюдение. Това 
провокира интерес от страна на аудиторията за 
познатите и непознати страни на Космоса и стана 
естествен преход към по-късната онлайн лекция, 
посветена на космическите телескопи.
 Всяка година темата „Текстилни техноло-
гии“ е включена в програмата на музея за Нощта 
на учените. В първоначалния вариант беше пред-
видена презентация на активния проект на Му-
зея на текстилната индустрия и творческо ателие 
„Пъстра плетеница“. Във връзка с наложените 
противоепидемични мерки ателието беше отме-
нено, а презентацията – публикувана в You Тube 
канала, сайта и Facebook страниците на музея.
 „Ръкоделни традиции – визуализиране и до-
кументиране на нематериално текстилно наслед-
ство“ е проект на Музея на текстилната индустрия, 
който е финансиран от Национален фонд „Култу-
ра“. Той надгражда вече постигнати резултати от 
предходни проекти за проучване и съхраняване 
на нематериално текстилно богатство. Проектът 
цели възстановяване и популяризиране на четири 
традиционни текстилни техники и тяхното доку-
ментиране чрез създаване на веществени носите-
ли. 
 Достоен завършек на цялата програма беше 
проведената онлайн лекция „Инфрачервен по-
глед към Вселената – въведение към научните и 
инженерните постижения на телескопа „Джеймс 
Уеб“ на българката д-р Ивелина Момчева от Space 
Telescope Science Institute в Балтимор, САЩ. 
 Презентацията беше последвана от диску-
сия, а най-активните участници получиха награ-
ди, осигурени от Музея на текстилната индустрия 
и Астрономическия клуб „Проксима“.

Фотос 1. Изложба „Светлина и технологии“ 

Фотос 2. Демонстрации
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ОТ ЧЕТВЪРТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ДО 
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ В ЦЕНТЪР ПО ВЪРХОВИ 

ПОСТИЖЕНИЯ УНИТе В ТУ – СОФИЯ

Доц. д-р Аделина Алексиева-Петрова,
Факултет „Компютърни системи и технологии“, 

Технически университет – София

 Увеличаването на дигитализацията и взаим-
ното свързване на продукти, производствени вери-
ги и бизнес модели, създаване на виртуални копия 
на физическия свят или решаването на въпросите 
за защита на околната среда, включително нама-
ляване на замърсяването в градовете, са въпро-
си и проблеми, които си поставят младите учени 
за решаване в Центъра за върхови постижения 
УНИТе в Техническия университет – Со-
фия. Центърът се изгражда по проект 
BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университе-
ти за Наука, Информатика и Технологии в е -об-
ществото), който се финансира по Оперативната 
програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ и чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.
 На територията  на Техническия универси-
тет – София се изграждат три лаборатории: „Инте-
лигентни и устойчиви градове“, „Кибер-физични 
системи“ и „Фабрики на бъдещето“, които работят 
в тясно сътрудничество помежду си за изграждане 
на иновативни решения. Те са част от разпреде-
лена изследователска инфраструктура между пет 
български университета в четири големи българ-
ски града: София, Бургас, Русе и Шумен. 
 Четвъртата индустриалната революция е на-
стояща тенденция на автоматизация и обмен на 
данни в производствените технологии и включва 
кибер-физически системи, Интернет на нещата 
и изчислителни облаци. Кибер-физическите сис-
теми комуникират и сътрудничат в реално време 
помежду си и с хората чрез интернет на нещата, 
както и предлагат и използват услуги чрез интер-
нет на услугите.
 Доц. д-р Агата Манолова е изследовател в 
лаборатория „Кибер-физични системи“ и една от 
задачите, по които работи, е разработване на ал-
горитми, базирани на дълбоки невронни мрежи 
и семантично знание за контекстно зависима хо-
лографска комуникационна платформа. Разработ-
ването на такава платформа е свързано със създа-
ването на методи и алгоритми за решаването на 

множество комплексни задачи. Една от тях е из-
граждането на нови теоретични основи, научни 
модели и алгоритми за извличане на семантично 
знание от човешкото поведение и биометрични 
модалности с цел изграждане на рамката на холо-
графска комуникация за множество потребители. 
Доц. Манолова споделя: „За постигането на тази 
цел участвам в разработването  на алгоритъм за 
реконструкция и параметризиране на модели на 
човешкото тяло и лице от изображения и видеопо-
следователности и извличането на компактни при-
знаци от човешката форма, поза и движение, които 
да кодират и характеризират атрибутите на човека. 
Също така се разработва усъвършенстван алгори-
тъм за 3D моделиране на човешкото лице с прило-
жение в реално време, като се отчитат промените 
в мултиракурсната среда, който същевременно из-
исква и разработката на алгоритъм за калибрация 
на множество RGB-D сензори за работа в реално 
време за целите на холографска комуникация“.
 Разширената, смесената и виртуалната ре-
алност променят начина, по който хората взаи-
модействат и общуват. Очаква се да се появят 
петизмерни комуникации и услуги, интегриращи 
информация от всички човешки сетива, такива 
като холографската комуникация, осигуряващи 
наистина потапящо изживяване. Холографската 
комуникация поставя много предизвикателства по 
отношение на събирането и предаването на данни, 
изисквайки комуникационни технологии, подпо-
могнати от изкуствен интелект. 
 Приложимостта на холографската комуника-
ция е тясно свързана с развитието на 5G. От 2020 
г. и през следващите години се очаква повечето 
от нещата и приложенията, които ни заобикалят, 
да имат или свързан 5G интерфейс, или ще бъдат 
оборудвани с него. Благодарение на хиперсвърза-
ността, подхранвана от 5G, някои от ключовите 
движещи фактори за следващото поколение ко-
муникационни мрежи  са: предаване на данни с 
висока плътност, холографски аватари, стремеж 
към още по-реалистични лични комуникации (хо-
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лографска комуникация) и самоуправляващи се 
независими мрежови системи. 
 За ефективното внедряване на холограф-
ска комуникационна архитектура са необходими 
алгоритми за изкуствен интелект (AI), работещи 
при сериозни времеви ограничения. Очаква се 
те да играят ключова роля в различни аспекти на 
комуникационния процес, като самооптимизи-
ране на разпределението на мрежовите ресурси, 
приемане на проактивни стратегии, базирани на 
мрежово обучение и прогнозиране; разработване 
на приложения, които се учат от поведението на 
потребителя и действат като виртуален интелиген-
тен асистент, осъзнаващ контекста; разработване 
на алгоритми, базирани на семантично знание за 
включване в комуникационните стратегии.
 Създаване на холографска комуникацион-
на платформа между идентични работни среди в 
реално време, както и анализ на поведението на 
участниците е проблем, върху който работи д-р 
Николай Нешов, който споделя, че „Разработване-
то на такава платформа е свързано с тримерната 
реконструкция на потребителите и сцената. Раз-
работени са различни високоефективни алгори-
тми, подпомагащи реконструкцията, адаптирани 
именно за работа с тази платформа. Създадена 
е практическа постановка, чрез която става въз-
можно реконструкцията на цветна многоъгълна 
мрежа, пресъздаваща сцената на работната среда 
и участниците. Тази информация се предава по 
комуникационен канал отдалечено до отсрещна-
та идентична работна среда, където участниците 
посредством виртуален шлем могат да наблюда-
ват събеседниците си, сякаш те се намират до тях. 
Паралелно с тази задача започна разработването 
на методи и алгоритми за статистическа оценка 
на профила на всеки участник (ангажираност на 
вниманието, определяне на емоционално състоя-
ние, оценка на участието в събеседването и др.). 
Типични примери за приложение, които могат да 
се посочат, са в сферата на дистанционното обу-
чение и бизнеса. В бъдеще се очаква сегашните 
видеоконферентни връзки да бъдат заместени 
с холографски, които да създават усещането за 
присъствие така, сякаш участниците от две или 
повече физически отдалечени среди се намират 
в общо помещение, при което преживяването би 
било най-реалистично. Това води до повишаване 
на комфорта на участниците и стимулира по-ефек-
тивно концентрацията им върху обсъжданите 
теми. По този начин се улеснява генерирането на 
нови идеи и се повишава конкурентоспособността 
на даден бизнес“.

 Изследователят Красимир Тончев разширя-
ва тази област чрез изследвания на калибриране 
на камери с цел 3D реконструкция на сцена, фил-
трация и компресия на 3D данни и йерархичен 
анализ за използването в система за холографска 
комуникационна система. „Задачите, върху които 
работим, са отделни компоненти, които дефини-
рат следващите поколения на видеоконферентни 
връзки, които ще предлагат по-реалистично изжи-
вяване при дистанционната комуникация между 
хора. Увеличаване на качеството на комуникация, 
в смисъла на близост до реалността, налага пре-
даването на нов вид данни, които, от своя страна, 
водят и до увеличаване на обема им, който ще се 
предава по канала за връзка. Новият вид данни 
включва основно 3D модел на сцената, както и 
предаване на информация, свързана с останали-
те сетива, като мирис и докосване. С подходящи-
те монитори и актуатори приемната страна може 
да възстанови приетата информация максимално 
близо до реалността. Често се налага предаване-
то на тази информация да се извършва с безжична 
комуникационна връзка, което води до нуждата от 
по-широки честотни ленти. Тъй като радиоспек-
търът е скъп ресурс, анализът му, уплътняването 
и оптималното му управление са належащи, за 
да могат да се създадат условия за реализация 
на следващите поколения на видео-конферентни 
връзки“.
 Бъдещите интелигентни градове ще зависят 
от разработването на системи, които могат да от-
говорят на изчислителните изисквания на хетеро-
генни данни и свързаните с тях модерни софтуер-
ни програми в области като е-здраве, е-обучение, 
както и мобилност и комуникации. Холографската 
комуникация има потенциал да повиши благосъс-
тоянието и качеството на живота на потребители-
те.
 Това е и основната цел на младия изследова-
тел Стефан Цоков от лаоратория. „Интелигентни и 
устойчиви градове“, който се занимава с прилага-
не на методи от областта на изкуствения интелект, 
в частност дълбоки невронни мрежи, за модели-
ране на замърсяването на въздуха с цел неговото 
прогнозиране. Прогнозирането на замърсяването 
на въздуха представлява трудна задача, тъй като 
концентрацията на замърсяващите вещества зави-
си по сложен начин от множество фактори, като 
например метеорологичните условия.
 Замърсяващите вещества могат да бъдат 
разнасяни из атмосферата, поради тази причина 
е разработен модел за прогнозиране на концен-
трацията на фини прахови частици, който освен 
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замърсяването и метеорологичните условия за оп-
ределеното място, взема предвид и влиянието на 
околните райони. Процесът по получаване на ра-
ботещи модели е автоматизиран, като това включ-
ва например изясняване на детайли за структурата 
на модела, както и каква информация за замърся-
ването и метеорологичните условия да бъде взета 
предвид и какво да бъде игнорирано от съответния 
модел за получаване на по-точна прогноза. Про-
блемът със замърсяването на въздуха е от голямо 
обществено значение, тъй като оказва негативно 
влияние върху околната среда, растителния и жи-
вотинския свят, както и върху здравето на човека, 
като може да причини както остри реакции, така 
и хронични заболявания, засягайки най-често ди-
хателната и сърдечно-съдовата система. Прогноза 
за замърсяването на въздуха може да е от полза 
освен за отделните индивиди, позволявайки им 
по-добро планиране на дейностите на открито, но 
и за правителствени организации, които на базата 
на получената информация да могат навременно 
да вземат мерки при очаквани епизоди на силно 
замърсяване.
 Проблемът, с който се занимава д-р Анто-
ни Иванов, е в сферата на радиодостъп, фокуси-
ран върху човека, базиран на анализ на методи 

за детектиране на радиосигнали за интелигентно 
оползотворяване на радиочестотния спектър. Ди-
намичният достъп до спектъра позволява внедря-
ването и едновременната работа на различни ти-
пове мрежи (Интернет на Нещата, сензори, Wi-Fi, 
клетъчни мрежи от пето поколение и отвъд). За 
неговото реализиране е необходимо прецизно ха-
рактеризиране на оползотворяването на спектъра, 
както и адаптивни алгоритми за разпределението 
на свободните ресурси между възлите на мрежата. 
По този начин могат да бъде осигурени по-висока 
скорост на предаване на информацията, комуника-
ции чрез дронове и други летателни апарати, ин-
телигентни комуникации за гражданска защита, 
виртуална реалност, електронно здравеопазване 
(еHealth), „умни“ електроуреди („смарт“ устрой-
ства) и други.
 Всичките тези изследвания са само начало-
то от развитието на иновативни решения, които се 
зараждат в Център за върхови постижения УНИТе 
в Техническия университет – София. Работата на 
младите изследователи е доказателство за прила-
гането на науката в сфери от четвърта индустри-
ална революция до интелигентни градове, които 
да изграждат сигурни и надеждни кибер системи.

FROM THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION TO SMART AND SUSTAINABLE CITIES 
AT THE UNITHe CENTRE OF EXCELLENCE AT TU – SOFIA

Adelina Aleksieva-Petrova

Abstract: Increasing digitalization and interconnection of products, production chains and business models, 
creating virtual twins of the physical world or reducing pollution in cities are questions and problems that 
young scientists try to research and solve at the Centre of Excellence UNIТе at the Technical University of 
Sofia. The Centre is being built under project BG05M2OP001-1.001-0004 UNIТе (Universities for Science, 
Informatics and Technologies in e-Society), which is funded under the Operational Programme „Science and 
Education for Smart Growth“ and through the European Regional Development Fund.
Three newly laboratories, Smart and Sustainable Cities, Smart Cyber-Physical Systems and Factories of the 
Future, are built on the territory of the Technical University of Sofia, working in close collaboration to build 
innovative solutions. They are part of a distributed research infrastructure between five Bulgarian universities 
in four major Bulgarian cities. 
Key words: Industry 4.0, Internet of Things, Holographic Communication, Smart and Sustainable Cities, Smart 
Cyber-Physical Systems 
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 В Националния политехнически музей 
(НПТМ) в самостоятелна витрина е експонирана 
стъклена банка, в която е поставена малка стък-
лена ампула с няколко кристалчета „германий“, 
придружени от дарствен надпис. Това са едни от 
първите експериментално получени кристали на 
химичния елемент „германий“ (Фотос 1).

ник е на българското минно дело. Роден е на 1 ав-
густ 1865 г. в Копривщица, в същата къща, където 
днес се намира музеят на Любен Каравелов. Про-
изхожда от възрожденския род на Каравелови и е 
първи братовчед на Любен и Петко Каравелови. 
Каравеловият род е един от големите и известни 
родове на Копривщица. Род, умножил се и дожи-
вял до днес. 

ПЪРВИТЕ ГЕРМАНИЕВИ КРИСТАЛИ И ЕДИН 
ПОТОМЪК НА „БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ“ *

Светлана Горанова-Маркова,
уредник в Националния политехнически музей

* Публикува се със съдействието на Националния политехнически музей.

Фотос 1. Стъклената банка с ампулата с първите екс-
периментално получени кристали на химичния еле-
мент германий и дарствения надпис

 Експонатът има голяма стойност. От една 
страна, поради историята, свързана с откриването 
на химическия елемент, а от друга – поради връз-
ката му с името на един българин – инж. Стойчо 
Каравелов.
 Кой е Стойчо Каравелов?
 Стойчо Драгоев Каравелов (Фотос 2) е пър-
вият български инженер-металург. Основополож-

Фотос  2. Инж. Стойчо Каравелов

 Всеки българин познава веселата и роман-
тична история на Павлин и Лила от повестта на 
Любен Каравелов „Българи от старо време“. Ге-
роите на тази повест са действително съществу-
ващи личности, близки роднини и съграждани на 
Любен Каравелов. Прототип на образа на Павлин 
е неговият най-млад чичо Драгоя, бащата на инж.
Стойчо Каравелов. Драгоя Либенов Каравелов е 
роден през 1820 г. и е най-малкият син на дядо 
Либен. А Лила всъщност е Параскева Иванова 
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Спасова, племенница на Найден Геров. Драгоя и 
Параскева се женят през 1842 г. и имат девет деца: 
Личо, Лала, Лила, Стойка, Мария, Геро, Ана, 
Иван, Стойчо. Най-малкият Стойчо е кръстен на 
бащата на Любен и Петко Каравелови [1].
 Малкият Стойчо тръгва на училище на 9 го-
дини в родния си град. След това учи II клас в Бе-
лоградчик и III клас в Цариброд. Останал кръгъл 
сирак, Стойчо заминава да учи до VII клас в реал-
ната гимназия в Лом, която през 1885 г. завършва 
с отличие. Печели стипендия от Министерството 
на народната просвета за Саксонската минна ака-
демия във Фрайберг, Германия и същата година 
заминава да учи специалност „Металургия“ [2].
 По време на следването си във Фрайберг 
той е асистент на проф. Клеменс Винклер, който е 
откривателят на елемента „германий“. „Не е ясно 
как, с какво и дали  Стойчо Каравелов е помогнал 
на Винклер за откриването на германия, но оче-
видно по някакъв начин е бил свързан с научната 
дейност на професора. Със сигурност може да се 
твърди само, че между този наш съотечественик 
и немския учен е съществувало нещо повече от 
обикновено познанство или приятелство, защото 
през 1890 г. проф. Клеменс Винклер подарява на 
Стойчо Каравелов едни от първите кристалчета 
„германий“. А като се има предвид в резултат на 
какъв огромен труд при тогавашните условия е 
получен този екстракт, кристалчетата наистина са 
били безценни!“ [3].
 Как се появяват първите германиеви 
кристали?
 През 1886 г. немският химик проф. Клеменс 
Винклер (29.12.1838 г. – 8.10.1904 г.) от Фрай-
бергската минна академия получава за анализ 
новооткрития минерал „аргиродит“. Прецизният 
анализ показва, че почти 7% от теглото му се пада 
на неизвестен до тогава елемент. След като прави 
редица изследвания и изучава свойствата му, на 6 
февруари същата година, Винклер разбира, че е 
открил екасилиция (бъдещия „германий“). Това 
е елементът с пореден номер 32 от Периодична-
та система на елементите на Дмитрий Менделеев, 
чието място било оставено празно. Подреждайки 
известните до тогава 62 химични елемента в Пе-
риодичната система, Менделеев оставя няколко 
празни места и теоретично обосновава/предвижда 
съществуването на екасилиция Es (под силиция), 
подчертавайки с това близостта на елемента до 
силиция. Това, което в последствие бива наречено 
„германий“ е липсващият елемент № 32 от табли-
цата на Менделеев (Фотос 3).  
 Откриването на „германия“ било едно от 

най-убедителните доказателства за правилността 
на Периодичния закон на Менделеев. Относно 
името на новооткрития елемент двамата учени, 
Винклер и Менделеев, са водили дълга корес-
понденция. Първоначално Винклер искал да го 
нарече нептуний – в чест на планетата Нептун, 
която също е предсказана, преди да е открита. По-
сле предложил – ангуларий, т.е. ъгловат, предиз-
викващ спорове (откритието е предизвикало доста 
спорове). Накрая, обаче, решават да го нарекат на 
държавата Германия, в чест на родината на Вин-
клер [4].

Фотос 3. Периодичната система на елементите на 
Д. Менделеев с празните места 

 Химичният елемент „германий“
 Германият (Germanium) е от главна подгру-
па на IVгрупа на Периодичната система, с атомен 
номер 32, атомна маса 72, 60. Той е със символ 
Ge. Чистият германий е стоманеносив, твърд, кре-
хък метал. Германият е полупроводник с кубична 
кристална структура. Дълго време не е имал прак-
тическо приложение. След редица изследвания 
обаче се установяват неговите уникални полупро-
водникови свойства. През 1948 г. той е използван 
като пръв полупроводников материал при създа-
ването на точковите транзистори, по подобие на 
силиция, който се прилага в областта на компю-
търните чипове. Бързото развитие на полупровод-
никовата техника е съществено свързано с използ-
ването на германия, неговите съединения и сплави 
[5].
 Още малко от историята на инж. Стойчо 
Каравелов  
 През 1890 г. инж. Каравелов се завръща в 
България и постъпва като минен инженер в Мин-
ното отделение към Министерство на финансите. 
През 1893 г. отделението е прехвърлено към но-
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восъздаденото Министерство на търговията и 
земеделието. През следващите години Ст. Кара-
велов заема различни длъжности: инженер-хи-
мик по мините, завеждащ лабораторията химик, 
завеждащ лабораторията инженер-химик, инже-
нер-металург, директор на мините, началник на 
отделението за мините.
 Като изключителен експерт, той е и главен 
автор на Основния закон за мините в България. С 
този закон се регулират отношенията между пред-
приятията и държавата. Запазва се правото ѝ сама 
да експлоатира основните минерални богатства 
(преди всичко на Пернишкия и Бобовдолския въ-
глищен басейн). Като личност с широки интере-
си, Каравелов участва и в създаването на   първата 
балнеоложка организация за използване на  мине-
ралните води в България [6].
 През месец април 1894 г. инж. Каравелов 
става член на Българското инженерно-архитектур-
но дружество (БИАД). Избран е и в редакцион-
ната колегия на списание БИАД на Българското 
инженерно-архитектурно дружество. По време на 
своето дългогодишно сътрудничество в изданията 
на БИАД се отпечатват над 80 негови (предимно 
кратки) информации за състоянието на минното 
производство в света и у нас, за  производството 
на скъпоценните метали в света, а също и различ-
ни статистически данни [7].
 Инженерът е автор на статиите: „Нещо по 
металите и техните смешения“, публикувана в сп. 
„Искра“,  год. I, кн. 12, 1889 г.; „Желязото“ – пуб-
ликувана в сп. „Искра“,  год. II, кн. 2, 1889 г.; „По 
позволителните за дирение мини“ – публикувана 
в „Списание на българското инженерно-архите-
ктурно дружество“,  год. III, кн. 8, 9 и 10, 1898 г.; 
„Общ кратък преглед на минното дело в Бълга-
рия“ – в сп. „Народно стопанство“, год. I, кн. 1, 
1904 г. [8]. Инж. Каравелов е автор и на „Рецензия 
на учебника по минералогия от М. Т. Бракалов“ – 
публикувана в сп. „Мисъл“,  год. I, кн. 1, 1892 г.
 Към трудовете на инженера се включват и 
преводите от немски на български език на двете 
книги: „Ръководство по определянето на мине-
ралите с помощта на духалката“ от Prof. Dr. C. 
W. C. Fuchs (превод 1892 г.) и „Таблици за опре-
деление минералите по външните знакове“ (пре-
вод 1899  г.) от проф. д-р А. Вайсбах. Превел е на 
немски език българския Закон за мините от 14 ап-
рил 1910 г., като преводът е обнародван в третата 
книжка на списанието „Zeitschrift für Bergrecht“ от 
1911 г., издавано от Министерството на търговия-
та и индустрията в Берлин.
 Инж. Стойчо Каравелов многократно е упъл-

номощаван да представлява България в чужбина. 
През 1894 г. за четири месеца и половина е изпра-
тен от Министерството на финансите като делегат 
по контролиране сеченето на златни и сребърни 
монети при унгарския държавен монетен двор в 
Кремница. През 1906 г. за пет месеца и половина 
е командирован от Министерството на финансите 
като делегат по контролиране сеченето на никело-
ви монети при австрийския и унгарския държав-
ни монетни дворове във Виена и Кремница. През 
1907 г. е изпратен да проучи устройството и служ-
бата на бюрата по контролирането на златните и 
сребърните предмети в Австрия, Швейцария, Гер-
мания и Франция. През 1909 г. е командирован в 
Берлин и Виена, за да поръча оригиналните щем-
пели за новите сребърни монети. Като делегат на 
българското правителство през 1910 г., инж. Ка-
равелов участва в Международния конгрес на ми-
ните и металугията в Дюселдорф, Германия. През 
следващата година още много пъти е изпращан от 
Министерството на финансите до Виена за подго-
товка на щемпелите за новите златни и сребърни 
монети и до Кремница за тяхното насичане [2].

Фотос 4. Първа страница на „Служебен списък на 
Стойчо Каравелов“
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 През 1989 г. Любен Каравелов, синът на инж. 
Стойчо Каравелов, дарява на НПТМ „Служебен 
списък на Стойчо Каравелов, инженер-металург 
в отделението за мините, Дирекция за търговия, 
индустрия, занаяти и мини към Министерство на 
търговията и земеделието“ ( Фотос 4), заведен с 
инв. номер ОФ 06088.
 Награди и отличия 
 За своята дейност инж. Каравелов е бил на-
граден с: Орден „Свети Александър“ V-та степен 
(14.02.1892 г.), Орден за гражданска заслуга IV-та 
степен (18.05.1898 г.), Орден „Свети Александър“ 
IV-та степен (18.05.1905 г.), Орден за гражданска 
заслуга II-ра степен (31.12.1914 г.) [2]. През 1915 
г. обаче той подава оставка по здравословни при-
чини. На 8 октомври 1916 г. почива в София, само 
на 51 години, от рак на белите дробове. (На съща-
та дата, но 12 години по-рано е починал професор 
Клеменс Винклер) [6].
 Пътят на ампулата с „германий“ до 
НПТМ
 През 1898 г. инж. Каравелов решава да по-
дари ампулата с първите кристали „германий“ на 
Висшето училище, вероятно на Химическия ин-
ститут на Физико-математическия факултет. Ам-
пулата е поставена в стъклена банка, заедно със 
собственоръчно написан дарствен надпис на инж. 
Стойчо Каравелов, и цяло столетие се съхранява 
от бележити български химици. Проф. Никола 
Добрев, ръководител на катедрата „Неорганична 
и аналитична химия“ в периода 1889 – 1909 г., я 
предава на проф. Захари Караогланов, ръководи-
тел на същата катедра в периода 1909 – 1922 г.. 
През 1922 г. катедрата се дели на две катедри: 
„Неорганична химия“ и „Аналитична химия“. Ам-
пулата се предава за съхранение на ръководителя 
на катедра „Неорганична химия“ проф. Димитър 
Баларев, който, следвайки традицията, я предава 
на най-добрия си ученик проф. Никола Коларов. 
От 1958 г. проф. Коларов я съхранява в катедрата 
по „Неорганична химия“ на Държавната политех-
ника, а по-късно на Висшия химикотехнологичен 
институт. При своето пенсиониране я поверява на 
своя приемник проф. Иван Младенов. През месец 
юли 1993 г. проф. Никола Коларов и проф. Иван 
Младенов взимат решение да я предадат безвъз-
мезно за съхранение в НПТМ [3]. Записана в ин-
вентарната книга на музея под № ОФ 06564, ам-
пулата с „германий“ и дарственият надпис стават 
част от постоянната експозиция.
 Текстът на дарствения надпис гласи:
 „Германий
 Получен в 1886 год. от проф. Cl. Winkler във 

Freiberg.
Подарен в 1890 год. на г-н Стойчо Каравелов от 
г. Винклера. 
Подарен на Висшето училище от г. Ст. Караве-
лова 
1898 – 31/I“
 В заключение, може да се отбележи, че ис-
торията на ампулата с първите германиеви крис-
тали, преплетена с биографията на инж. Стойчо 
Каравелов, предизвиква изключителен интерес у 
посетителите на НПТМ. Съчетаването на истори-
ческите данни с любопитната информация за съ-
битията и хората, които са били съпричастни към 
историята на даден експонат, спомагат за получа-
ването на по-задълбочени познания у публиката. 
Това е модерният подход при комуникирането на 
музеите. Преплитането на исторически факти и 
събития с житейските истории на съществуващи 
хора и/или литературни герои прави преживяване-
то още по-запомнящо се, оживява музейния разказ 
и превръща спомените в емоционални и трайни.  
 Благодарности към г-жа Мария Каранико-
лова – уредник в Къща-музей „Любен Каравелов“ 
в Копривщица, за предоставената ценна инфор-
мация на автора при подготовката на настоящия 
материал. 
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THE FIRST GERMANIUM CRYSTALS AND STOYCHO KARAVELOV
Svetlana Goranova-Markova

Аbstract: The paper presents the first Bulgarian metallurgical engineer – Stoycho Dragoev Karavelov. From a 
historical point of view he is interesting both with his biography – a descendant of the famous Karavelovi family 
from Koprivshtitsa (Lyuben and Petko) – and with the fact that when he returned to Bulgaria he has brought 
some of the first experimentally obtained germanium crystals, given to him personally by the discoverer of this 
chemical element – Prof. Clemens Winkler (1838 – 1904). Germanium (Ge) has the number 32 in the Mendeleev 
Periodic Table and due to its unique semiconductor properties it was used as the first semiconductor material in the 
creation of transistors. The rapid development of semiconductor technology was significantly related to the use of 
germanium. Today these first germanium crystals are stored in the exhibition of the National Polytechnic Museum.
Key words: chemistry, germanium, metallurgy, Koprivshtitsa, Karavelov

ПОКАНА

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЧОВЕКЪТ и ВСЕЛЕНАТА“,

посветена на 35-годишнината от създаването на

СЪЮЗА  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ – СМОЛЯН 
25 – 26.11.2021 г., Смолян, онлайн

ОСНОВНИ   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 ► Хуманитарни науки (литературна теория и литературна история, лингвистика,
               фолклористика, философия, история, архивистика, психология, педагогика и др.).
 ► Социални и икономически науки (маркетинг, мениджмънт, икономика, туризъм, 
               демография  и др.).
 ► Природни науки, математика и информатика (биология, химия, физика, астрономия, география,
               математика, информатика и др.). 
 ► Аграрни науки (растениевъдство, животновъдство  и др.).
 ► Технически науки и комуникационни техники и технологии и др.). 

Повече информация за конференцията и указанията за оформяне на материалите  за публикуване 
ще бъдат качени  на сайта на  организацията:  https://usb-smolyan.eu/.
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МАТЕМАТИКАТА	ДАВА	МНОГО	ВЪЗМОЖНОСТИ
ЕДНО ИНТЕРВЮ С ПРОФ. ГРЕТА ПАНОВА

ЗА СПИСАНИЕ ECA 
(Enumerative	Combinatorics	and	Applications)

 Носител на Наградата	на	Института	по	математика	и	информатика	за	2020	година ста-
на проф. Грета Панова от Университета в Южна Калифорния. По традиция тази награда се връчва 
на тържествена церемония по време на Международната конференция Mathematics	Days	in	Sofia, 
но поради усложнената епидемиологична обстановка в България и по света тази конференцията 
бе отменена. Бе решено официалното награждаване на проф. Панова да стане на Националния 
колоквиум по математика (14 юли 2021 г.), на който тя изнесе доклад на тема „Колко е трудно да 
се докаже сложност? От теорията на изчислителната сложност до алгебричната комбинаторика и 
обратно“. 
 Използваме случая да представим на българските читатели на сп. „Наука“ едно интервю на 
проф. Тофик Мансур (Toufik Mansour) от Университета в Хайфа с проф. Грета Панова, публикувано 
в Enumerative	Combinatorics	and	Applications (ECA	–	Преброителна	комбинаторика	и	приложения) 
на 2 април 2021 г. Интервюто започва с кратка визитка на младата българска математичка. 

 Грета Панова завършва Масачузетския технологичен институт (MIT) с две бакалавърски сте-
пени: по математика и по електроинженерство. Магистърска степен получава в Калифорнийския 
университет, Бъркли, а през 2011 г. защитава докторска степен в Харвардския университет, под 
ръководството на Ричард Стенли. В момента е професор в Университета на Южна Калифорния. От 
2011 г. до 2014 г. е пост-докторант със Саймънсова стипендия в Калифорнийския университет в Лос 
Анджелис, а от 2014 до 2018 г. е професор в Пенсилванския университет. През периода 2017 – 2018 
г. Грета Панова работи с фон Нойманова стипендия в Института за висши изследвания в Принстън. 
Тя е изнасяла доклади на редица конференции и семинари, включително пленарни доклади на меж-
дународната FPSAC конференция в Лондон (2017), конференцията по алгебрична и преброителна 
комбинаторика, Окаяма (2018). Понастоящем тя е един от главните редактори на списанието The 
Electronic Journal of Combinatorics. Грета Панова е получила много награди, като последната от тях 
е наградата на Института по математика и информатика при БАН за 2020 г.

 Следват въпросите на проф. Тофик Мансур, част от които са твърде специализирани, защото 
са насочени към читатели с изявени интереси в една специфична област от комбинаториката – 
преброителната комбинаторика, която тепърва набира популярност в България. Разбирането на 
част от отговорите на проф. Панова предполага висока математическа ерудиция на читателя в тази 
нова област на математиката. За да се улесни читателят,  тези отговори са на сива подложка. Това 
не лишава читателите с интереси към новото и специално към  този нов клон на комбинаториката. 
При превода се консултирах с проф. Панова за повечето понятия от областта и за някои от тях се 
наложи заедно „да изковем“ термини на български.  Надявам се с общи усилия да допринесем за 
усвояването на достатъчно добър речник на български език на терминологията в преброителната 
комбинаторика.
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1 За кратност на модул може да прочетете например на следния адрес: https://bg.ert.wiki/wiki/Multiplicity_
theory (бел. прев.)
2 https://en.wikipedia.org/wiki/N!_conjecture#:~:text=In%20mathematics%2C%20the%20n!,and%20later%20
proved%20by%20M (бел. прев.)
3 Това са кратностите при разлагането на неразложими представяния на симетричната група Sn на тензорно 
произведение на две неразложими представяния.  
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Plethysm
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_circuit_complexity#Algebraic_P_and_NP

 Т. М. Проф. Панова, преди всичко Ви благо-
дарим, че приехте поканата ни за това интервю. 
Бихте ли ни казали какво представлява комбина-
ториката в най-общ смисъл?
 Г. П. Благодаря за поканата, за мен е чест.
 Най-общо казано, комбинаториката е област 
на математиката, която изучава дискретни обекти 
без особена структура и връзки, което я отличава 
от алгебрата и теорията на числата. Самата комби-
наторика има много подобласти, които не винаги 
си взаимодействат – теорията на графите, пребро-
ителната, аналитичната, алгебричната комбина-
торика могат съществено да се различават и дори 
самите те да бъдат разделени на подобласти. Ком-
бинаториката има както свои методи, така и специ-
фични проблеми, но методите могат да се прилагат 
и в други области, а проблемите – да се решават и 
с външен инструментариум. Това прави комбина-
ториката разнообразна, многостранно свързана с 
други области, при това – с размити граници
 Т. М. Какво мислите за развитието на връз-
ките между комбинаториката и останалата ма-
тематика?
 Г. П. Комбинаториката заема централно мяс-
то в математиката. Благодарение на простата си 
структура комбинаторните обекти могат да се по-
явят във външни за областта проблеми и по този 
начин комбинаторните методи да придобият още 
по-голяма сила.
 Например в сърцевината на алгебричната 
комбинаторика се намират преброителни техники 
и теорията на симетричните функции, които се 
прилагат директно в теорията на представянията 
при изучаването на размерности и кратности1  на 
модули. Можем да видим такива връзки навсякъде 
– в теорията на вероятностите и статистическата 
механика, алгебрата и теорията на числата, 
алгебричната геометрия, топологията..
 Като едно от основните средства в 
информатиката и теорията на игрите, комби-
наториката минава отвъд границите на мате-
матиката.  При това взаимодействието е двупосочно, 
тъй като алгебричните и вероятностните методи 
играят важна роля и при решаването на привидно 
прости комбинаторни проблеми. Например ал-

гебричната геометрия е използвана през 80-те 
години от Ричард Стенли (Richard Stanley) и 
наскоро от Джун Хю (June Huh), за да докажат 
едномодалност на комбинаторни редици. До-
казателството на Хайман (Mark Haiman) на 
хипотезата2 за n! е друг пример. 
 Т. М. Какви са някои от основните цели във 
Вашите научни изследвания? 
 Г. П. Търся връзки с други области. От една 
страна, целя да разширя приложенията на комби-
наторните методи, а от друга – да решавам ком-
бинаторни проблеми с помощта на външни за об-
ластта методи.
 Едно от направленията е изучаването на сис-
теми от взаимодействащи си частици – димерни 
модели в статистическата механика, при които се 
използва теорията на симетричните функции. Об-
ратно, вероятностни методи обясняват асимптоти-
ката на комбинаторни величини. 
 Друго направление е теорията на 
изчислителна сложност в информатиката, където 
доброто разбиране на структурни константи 
в алгебричната комбинаторика (например 
коефициентите на Кронекер3, плетистичните 
коефициенти4) способства за установяване 
на долни граници на изчислителна сложност. 
(Това е основата на геометричната теория на 
изчислителната сложност, която се опитва да 
разграничи алгебричните версии на проблема 
за сравнение на P и NP, а именно VP и VNP5, 
посредством симетриите на универсалните 
полиноми – перманентата и детерминантата. За 
съжаление, нашата работа  върху Кронекеровите 
и плетистичните коефициенти опроверга една 
от хипотезите на геометричната теория на 
изчислителната сложност и показа, че стъпалата 
към доказателството на проблема за сравняване 
на VP и VNP са много по-високи, отколкото сме си 
представяли.
 Връзките между алгебричната комби-
наторика и теорията на изчислителната сложност 
се простират отвъд тези приложения. Една 
от целите ми е да разберем комбинаторните 
величини от гледна точка на изчислителната им 
сложност и по този начин да обясним формално 
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защо понякога няма „хубави формули“ или дори 
„комбинаторна интерпретация“. 
 Т. М. Интересуват ни годините, през кои-
то сте се формирали като математик. Какви 
бяха първите Ви срещи с математиката? Бяхте 
ли под влиянието на родителите си или на други 
хора?
 Г. П. Родителите ми са доста далеч от мате-
матиката, въпреки че като професор по право (май-
ка ми) и хирург (баща ми), образованието винаги 
е било на почит в моето семейство. Майка ми се 
опитваше да ме насочва да уча езици отрано, но аз 
упорито се съпротивлявах, като прекарвах времето 
си вкъщи, рисувайки или разглобявайки предмети 
от любопитство и желание да изградя нещо ново 
(което често не завършваше добре). Спомените ми 
от основното училище не са особено приятни.
 Когато бях в 4. клас, майка ми спечели Хум-
болтова стипендия и прекарахме една година в 
Германия, където започнах да показвам математи-
чески умения, забелязани от учителите. Обратно в 
България се записах в по-добро средно училище, а 
след 7. клас кандидатствах за Националната при-
родо-математическа гимназия (въпреки желанието 
на родителите ми за езикова гимназия) и бях при-
ета.
 В гимназията започнах да ходя на математи-
чески състезания, което се оказа наистина забавно. 
В крайна сметка се класирах за участие в няколко 
издания на Международната олимпиада по мате-
матика и получих един златен и два сребърни ме-
дала. Това бяха входните ми билети за MIT, а ос-
таналото е в биографичната ми справка. Трябва да 
добавя, че въпреки цялата математика, с която се 
занимавах, всъщност исках да стана архитект и в 
MIT започнах с архитектура.
 Т. М. Кои конкретни проблеми в комбинато-
риката Ви заинтригуваха най-напред?
 Г. П. Нямаше конкретен проблем, а по-ско-
ро стилът на комбинаториката като цяло. Харесвах 
нейната природа, основана на решаването на от-
делни задачи без много начални познания.
 Т. М. Каква беше причината да изберете 
Харвард за докторантурата си, a Ричард Стенли 
(MIT) за научен ръководител. 
 Г. П. Първоначално намеренията ми бяха да 
се занимавам с алгебрична теория на числата и из-

 

брах Харвард като едно от най-добрите места за 
това. След като се запознах по-отблизо с математи-
ческите области, внимателно преразгледах интере-
сите си и онова, което обичам в математиката. Така 
избрах комбинаториката. Познавах Ричард Стенли 
от семинара за първокурсници в MIT по решаване 
на олимпийски задачи и изборът изглеждаше ес-
тествен.
 Т. М. Какъв беше проблемът, по който ра-
ботехте в дисертацията си?
 Г. П. Имаше няколко малки проблема, 
които реших по време на докторантурата си, а 
някои станаха част от дисертацията6 ми. Бяха 
свързани с броенето на пермутации и таб-
лици с помощта на методи от алгебричната 
комбинаторика, като например симетрични 
функции и RSK7 алгоритъма. Основният проблем 
беше за преброяването на стандартни таблици на 
Юнг от определена отрязана форма (получена от 
диаграма на Юнг, като се премахне от горния   ѝ 
десен ъгъл по-малка диаграма на Юнг). Такива 
обекти не бяха изследвани дотогава. С помощта 
на компютърни пресмятания Рон Адин (Ron 
Adin) и Ювал Ройхман (Yuval Roichman) бяха 
забелязали, че за определени форми от този тип 
би трябвало да съществуват експлицитни формули 
под формата на произведения, тъй като числата 
нямат големи прости множители8. Те се обърнаха 
към Ричард Стенли във връзка с това явление9 
и той предаде задачата на мен. За решаването 
ѝ използвах симетрични функции, комплексен 
анализ, обеми на политопи и т.н. Да открия при-
ложимостта на всички тези техники към случая 
беше доста поучително за мен и се заинтересувах 
от естествените им продължения в рамките на 
интегралните вероятности.

6 Alternating sign matrices and domino tilings arXiv:math/9201305v1 [math.CO] (бел. прев.)
7A proof of the shuffle conjecture 10.1090/jams/893 (бел. прев.)
8 Такива формули за броя на линейните наредби на частично наредени множества са рядкост (стандартните 
таблици на Юнг с права форма и дървета са основният клас с такива формули).
9 Впоследствие те решиха проблема независимо и го публикуваха в: R. Adin, R. King, Y. Roichman, Enumeration 
of Standard Young Tableaux of Certain Truncated Shapes, The Electronic J. Combin. 18(2) P20.

 Т. М. Какво Ви ръководи в изследванията 
Ви? Общ теоретичен въпрос или конкретен про-
блем?
 Г. П. Обикновено и двете. Първо започвам 
с област, в която искам да навляза или да открия 
връзки, и тогава търся конкретен проблем, с кой-
то да започна изследването. Често други учени се 
свързват с мен за решаване на по-конкретни проб-
леми, което е вдъхновяваща възможност да науча 
нещо от нова област и да открия още връзки. Аз 
обичам да решавам задачи и в крайна сметка имен-
но конкретните проблеми ме държат будна нощем.
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 Т. М. Когато работите върху проблем, усе-
щате ли, че нещо е вярно, преди да имате доказа-
телствa?
 Г. П. Обикновено да, но мога да мисля и диа-
лектически – бих опитвала паралелно да докажа и 
опровергая (хипотезата), докато не стане ясно на-
къде отиват нещата.
 Т. М. Кои три резултата смятате, че имат 
най-голямо влияние в комбинаториката през по-
следните тридесет години?
 Г. П. Ако отговорим буквално, за резултати с 
най-голямо влияние можем да смятаме онези, кои-
то биха довели до редица следващи изследвания. 
Класацията биха оглавили по-скоро хипотези и 
нови обекти, а не конкретни теореми. Имам пред-
вид откриването на клъстерните алгебри от Фомин 
(Fomin) и Зелевински (Zelevinsky); изучаването на 
димерни модели, като се започне с т.нар. ацтекски 
диамант10 и се продължи с работите на математици 
като Окунков (Okounkov), Йохансон (Johansson), 
Кенион (Kenyon), Шефилд (Sheffield), Бородин 
(Borodin) в интегралната теория на вероятностите; 
изучаването на диагоналните хармоники с воде-
щи резултати – хипотезата за n! (доказана от Хай-
ман), последвалата хипотеза (shuffle conjecture) на 
Хаглунд-Хайман-Лоер-Ремел-Улямов (Haglund-
Haiman-Loehr-Remmel-Ulyanov), наскоро доказана 
от Карлсон-Мелит (Carlsson-Mellit)11, както и реди-
ца резултати в теорията на симетричните функции, 
мотивирани от тези проблеми през последните 30 
години. Това, разбира се, е само в областта на ал-
гебричната комбинаторика. В други подобласти на 
комбинаториката има също много важни открития.
 Т. М. Кои са основните отворени проблеми 
във Вашия списък?
           Г. П.  Има един основен отворен проблем – 
да се разграничат класовете VP и VNP от теорията 
на аритметичната изчислителна сложност. 
Този проблем изглежда малко по-достъпен 
от сравняването на P с NP. По-специално, в 
алгебричната комбинаторика се интересувам 
от „комбинаторната интерпретация“ на кое-
фициентите на Кронекер и на всички останали 
„мистериозно“ положителни коефициенти и 
струтурни константи. С помощта на теорията на 
изчислителната сложност може да бъде формално 
доказано, че такива положителни комбинаторни 
формули не съществуват 

 
 

   

 Т. М. Каква математика бихте искали да 
видите през следващите 10 – 20 години като про-

дължение на Вашата работа
 Г. П. Бих искала да видя по-нататъшно раз-
витие във връзките между алгебричната комбина-
торика, от една страна, и информатиката и теория-
та на вероятностите, от друга. Надявам се да видя 
напредък в решаването на споменатите по-горе 
проблеми.
 Т. М. Смятате ли, че има основни области 
в математиката? Някои теми по-важни ли са от 
други?
 Г. П. Да. Представата за „основно“ и „важно“ 
в математически контекст произтича от мненията 
на експертите и често е функции на броя на мате-
матиците, работещи в дадена област. И все пак има 
подобласти с изявена активност, дължаща се до 
голяма степен на разнообразието и достъпността 
на проблемите. Аз бих измервала важността на 
дадена област по свързаността ѝ с други области и 
бих дефинирала влиянието ѝ чрез силата и прило-
жимостта на нейните методи. Тогава бихме откро-
или „основата“.
 T. M. Какво мислите за различието между 
чистата и приложната математика, което е 
основна тема за някои хора? Има ли смисъл във 
Вашия случай? Как виждате връзката между т.
нар. „чиста“ и „приложна“ математика?
 Г. П. Когато се доказват теореми и матема-
тиката се развива, можем да говорим за „чиста“ 
математика. Смятам, че „приложна“ е тази част 
от математиката, в която фокусът е върху моде-
лирането и инженерството и в която по-скоро се 
решават специфични за тях проблеми, отколкото 
се доказват теореми. По-голямата част от матема-
тиката, с която ние се занимаваме и публикуваме в 
математически списания като нашето (ECA), може 
да се определи в този смисъл като „чиста“ и няма 
смисъл от по-нататъшното разделяне.
 Т. М. Какъв съвет бихте дали на младите 
хора, които мислят да се занимават с научна ка-
риера в математиката?
 Г. П. Занимавайте се с математика заради 
нейната красота и радостта от откривателството, 
когато решите задача. Не се страхувайте от дъл-
гия академичен път, защото на всяка стъпка има 
множество възможности – освен в академичната 
сфера математиката се използва и в толкова много 
области на индустрията. Заниманието определено 
си струва усилията.
 Т. М. Какво бихте казали за интересите си 

10Alternating sign matrices and domino tilings arXiv:math/9201305v1 [math.CO] (бел. прев.)
11 A proof of the shuffle conjecture 10.1090/jams/893 (бел. прев.) 
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12 https://sites.google.com/usc.edu/gpanova/research?authuser=1

 Основната мотивация за изучаването им 
идва от геометричната теория на изчислителната 
сложност, където те се използват, за да се разберат 
представянията на координатните пръстени на 
детерминантата и перманентата. По този начин 
евентуално дискриминантата и перманентата ще 
могат да се разграничат и да се докаже, че VP и 
VNP не съвпадат.

извън математиката?
 Г. П. Интересува ме молекулярната биология 
и сътруднича в моделирането на молекулярна ди-
намика (например в процесите на възстановяване 
на ДНК). Въпреки че това също е научна работа, то 
няма връзка с основната ми математическа работа.
 На по-лично ниво, много обичам природата. 
Катеря планини и се опитвам да улавям красота-
та на природата със снимки. Преди се занимавах с 
рисуване, но това хоби позамря напоследък.
 Т. М. В поредица от статии12 в съавторство 
с А. Моралес (A. H. Morales) и И. Пак (I. Pak) на-
мирате интересни и важни резултати, свързани с 
една известна формула на Нарусе (Naruse), която 
вече е предизвикала значителен интерес към пре-
брояването на т. нар. „наклонени таблици“ (skew 
tableaux) и сродни теми. Бихте ли ни разказали за 
тази формула, мотивацията зад проекта и по-
тенциални приложения на техниките, развити 
в статиите Ви? Ще продължи ли поредицата с 
нови изненадващи резултати и приложения?

резултати (за броя на наклонените стандартни 
таблици на Юнг, мозайки от ромбове и по-точни 
приближения и вероятностни разпределения на 
стандартни таблици на Юнг). Очаквам да видя 
повече асимптотични приложения и се надявам да 
намерим допълнителни връзки с функциите на Шур 
(Schur). Новите (но не непременно изненадващи) 
резултати са свързани с деформации, например на 
полиномите на Гротендик (Grothendieck polynomi-
als) и свързаните с тях стандартни „нарастващи“ 
таблици. 

-

 Т. М. Коефициентите на Кронекер, като 
„инструменти“ от теорията на представяни-
ята, описват разлагането на тензорни произве-
дения на две неразложими представяния на си-
метричната група в неразложими представяния. 
Как участват те в комбинаториката като цяло и 
по-конкретно във Вашата работа?
 Г. П. Откакто са били дефинирани от Мур-
наган (Murnaghan) преди повече от 80 години, те 
са представлявали проблем – да се намери експли-
цитно положителна комбинаторна формула. Кое-
фициентите на Кронекер могат да бъдат изразени 
чрез характери на симетричната група, функции на 
Шур и дори честотни таблици. И все пак това, че 
са неотрицателни (като кратности на неразложими 
представяния) и че образуват полугрупа не се виж-
да от всички тези (неположителни) комбинаторни 
формули. Откакто започнахме да се занимаваме с 
тях, се опитваме да отговорим на този въпрос, пък 
било то и отрицателно с помощта на теорията на 
изчислителната сложност. Различните формули 
ни дадоха частични резултати и приложения към 
други проблеми (като например теоремата на Сил-
вестър за едномодалността на разбиванията в пра-
воъгълник).

 Г. П. Един от най-удивителните класически 
резултати в алгебричната комбинаторика е фор-
мулата на Фрейм-Робинсон-Трал (Frame-Robin-
son-Thrall) за броя f λ на стандартните таблици на 
Юнг от дадена форма λ. Този брой съответства и 
на размерността на неразложимото Sn представяне 
на модула на Шпехт (Specht) от форма λ. Тази 
формула изразява f λ като n!, разделено на 
произведението от дължините на „диаграмните 
куки“ (hook-lengths). За „наклонени стандартни 
таблици на Юнг“ (Standard Young Tableaux of skew 
shapes) няма такава формула, както се вижда от 
частния случай на (числата на Ойлер).
 През 2014 г. Хироши Нарусе (Hi-
roshi Naruse) представи впечатляваща формула, 
която представя f λ/µ като n!, умножено по сумата на 
числата от вида единица върху произведението от 
„дължините на куките“ на всяка т.нар. „възбудена“ 
диаграма на µ в λ.
 Естествено, такъв красив резултат се 
нуждаеше от комбинаторно обяснение и ние се 
заехме да го докажем (отново), като първо го 
обобщихме като q-деформирано преброяване 
върху наклонени полустандартни таблици на Юнг 
и обратни равнинни разбивания, доказахме тези 
формули алгебрично, биективно и по-късно – чрез 
рекурентни връзки и множества от непресичащи се 
пътища в решетка. Благодарение на положителната 
сума и подходящи тегла формулата се оказа удобна 
за приложения, предимно свързани с асимптотични 

 
 

   

(В хода на нашите изследвания опровергахме една 
основна хипотеза в геометричната теория на из-
числителната сложност13, но и разбрахме доста за 
коефициентите на Кронекер.)
 Т. М. (В статията „Asymptotics of symmetric 
polynomials with applications to statistical mechanics 
and representation theory“ в съавторство с В. Го-

2/n nf δ δ −
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рин Вие развивате нови методи за изучаване на 
приближенията на симетрични полиноми, идващи 
от теорията на представянията, когато броят 
на променливите клони към безкрайност. Бихте 
ли обяснили накратко този метод и някои от не-
говите приложения? Моделите от статистиче-
ската физика винаги са били богат източник на 
интересни проблеми в комбинаториката и те-
орията на вероятностите. Има ли специфични 
проблеми в тази посока във Вашия научен план в 
близко бъдеще?
 Г. П. Наистина, както вече споменах, инте-
грaлната теория на вероятностите (пресечна  точка 
на статистическата механика и теорията на веро-
ятностите, която изучава интегруеми модели) из-
ползва теорията на симетричните функции. Нор-
мализираните функции на Шур (Schur) могат да се 
интерпретират като вариант на пораждащи момен-
тите функции на наблюдаеми величини в мозайки 
от ромбове. Тяхното асимптотично поведение ни 
дава вероятностното разпределение на позициите 
на някои ромбове и може да се използва допълни-
телно за граничните повърхности и поведение на 
такива димерни модели. Тези методи обаче сил-
но зависят от геометрията на областта/гранични-
те условия и локалните тегла. Някои специфични 
проблеми са свързани с асимптотиката на норма-
лизирани наклонени функции на Шур (skew Schur 
functions) или с изследването на мозайки с взаи-
модействие на дълги разстояния, които срещнах-
ме при изучаването на привидно несвързания про-
блем за максимален полином на Шуберт.
 Т. М. Комбинаториката е пълна с важни 
формули. Кои три са Ви любими?
професионални математици. Навсякъде по света 

13 P. Bürgisser, C. Ikenmeyer, G. Panova. (2019) No occurrence obstructions in geometric complexity theory. J. 
Amer. Math. Soc. 32.

14 https://en.wikipedia.org/wiki/Hook_length_formula
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Lindstr%C3%B6m%E2%80%93Gessel%E2%80%93Viennot_lemma
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff%27s_theorem
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Weyl_character_formula

    Г. П. Оригиналната формула за броя на 
стандартните таблици на Юнг14 е основен из-
точник на вдъхновение и красиви резултати. 
Детерминантната формула на Линдстрьом-Гесел-
Виено-Карлин-Макгрегър (Lindstrӧm-Gessel-Vien-
not-Carlin-MacGregor)15 за броя на непресичащите 
се пътища в решетка се използва широко от 
алгебрата до теорията на вероятностите. Мат-
ричната теорема за дървото на Кирхоф (Kirchhoff ’s 
matrix-tree theorem)16 и детерминантната формула 
на Вайл (Weyl)17 също са в челото на списъка. 

 

 Т. М. Вие бяхте един от панелистите в се-
минара „Към нова теоретична биология“ през 

2018 г. в Университета на Пенсилвания. Бихте ли 
ни казали кои са основните разлики между „нова-
та“ и „старата“? Как се включва комбинатори-
ката тук?
 Г. П. Допускам, че бях в този панел заради 
работата ми в молекулярната биология, която оба-
че няма връзка с комбинаториката. Фокусът на 
дискусията в този семинар бе върху въпроса защо 
биологията не се е възползвала от математиче-
ските методи за разлика от теоретичната физика. 
„Старата“ теоретична биология се върти предим-
но около генетика на популациите и кинетични 
реакции. Впоследствие се появиха областите на 
системната и изчислителната биология, но тяхно-
то равнище на абстракция и общност е далеч от 
равнището в теоретичната физика. Основните про-
блеми идват от сложността на живите организми 
и уникалността на живота. Въпреки голямото си 
разнообразие видовете имат от една страна близ-
ка биология, а от друга механизмите са прекалено 
сложни и различни в дълбочина, за да се изучават 
по-абстрактно.
 T. M. Имате богат опит с големи мате-
матически състезания като Международната 
олимпиада по математика и Пътнам. Мислите 
ли, че математическите състезания играят ва-
жна роля, за да вдъхновят младите хора за научна 
работа?
 Г. П. Математическите състезания определе-
но спомагат за популяризирането на математиката 
сред учениците и им помагат да развият умения 
за решаване на задачи, които са полезни още във 
финасовите сфери и в компютърните технологии. 
Уловката е, че тези вдъхновяващи (и забавни!) за-
дачи могат да бъдат и подвеждащи при избора на 
бъдеща професия. За разлика от състезанията на-
учните проблеми рядко се решават за 3 часа.
 Т. М. В работата си сте използвали комби-
наторни методи за решаването на важни задачи. 
Как тези техники участват във вашите изследва-
ния?
 Г. П. Комбинаторните техники помагат в на-
чалото да се разделят обектите и проблемите на 
по-малки структури, като правят по-прости моде-
ли и намират симетрии и рекурентни зависимости. 
Самите пораждащи функции също са много мо-
щен апарат.
 Т. М. Факт е, че не са много жените, които 
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стават професионални математици. Навсякъде 
по света се дискутира как да привлечем повече 
жени в математика. Къде според Вас е пробле-
мът? Какво трябва да се направи през следващи-
те десет години, за да се включат повече жени в 
математиката?
 Г. П. Алгебричната комбинаторика прави 
нещо правилно, тъй като процентът на жените в 
нея е по-висок, отколкото в повечето други мате-
матически области. Голяма част от настоящите 
усилия се концентрират върху наемането на жени 
на по-късен кариерен етап, но мисля, че пробле-
мите започват още от училище. Има прекалено 
много стереотипи, които отравят атмосферата – от 
предразсъдъци относно пола до непопулярността 
на математиката като предмет. Всички трябва да се 
стремим да опровергаваме тези стереотипи на вся-
ко равнище.
 Т. М. Вие сте носител на Наградата на Ин-
ститута по математика и информатика за 2020 
година. Какво е чувството да се завърне човек в 
родния си град, за да получи награда по матема-
тика? Ще си кажете ли: „Да, бабо, успях!“, дока-
то се просълзявате?
 Г. П. За жалост, бабите ми починаха преди 
повече от 20 години. Да бъда призната в собствена-
та си страна е голяма чест за мен. Особено важно 
е, че това ми дава възможност да представя моята 
област алгебрична комбинаторика, която не е мно-
го популярна в България.
 Т. М.  Имате някои от Вашите картини 
на уеб страницата си18. Планирали ли сте някога 
да бъдете художник? Как бихте сравнили двете 
творчески дейности: рисуване и математика? 
Синдромът на Стендал, странна естетическа 
болест, е описан като психосоматично разстрой-
ство, включващо ускорен пулс и припадък, когато 
човек съзерцава изключително красиви произведе-
ния на изкуството. Смятате ли, че ние, матема-
тиците, можем да имаме подобен синдром, като 
видим изключителен резултат или велика ста-
тия?
 Г. П. Планирах да бъда архитект, което ми 
се струваше добра комбинация между математика 
и живопис. Естетиката в изкуството и математи-
ката може наистина да предизвика доста сходни 
преживявания. Но за разлика от изкуството, което 
може да бъде оценявано от доста по-широка пуб-
лика, разпознаването на математическата красота 
предполага опит. За мен лично удоволствието от 
изкуството и математиката идва в практикуването 
им. Радостта и удовлетворението от намирането на 

хубаво решение са доста подобни на успеха да изо-
бразиш на хартия картината в главата си.
 Т. М. Бихте ли ни разказали за Вашия мисло-
вен процес при доказването на някой любим резул-
тат? Как се заинтересувахте от този проблем? 
Колко време Ви отне намирането на доказател-
ство? Имаше ли момент на „Еврика“?
 Г. П. Трябва да си призная и да кажа, че с 
възрастта и опита изненадите и въодушевлението 
от решаването на задача намаляват. Напоследък 
решенията се появяват вследствие на  постепенно 
натрупване на по-малки резултати и често идват 
от намиране на връзки. Любимите ми резултати са 
в статиите „Rectangular Kronecker coefficients and 
plethysms in Geometric Complexity Theory“ (съв-
местно с Ch. Ikenmeyer), „Asymptotics of symmetric 
polynomials with applications to statistical mechanics 
and representation theory“ (с V. Gorin) и „Hook-
length formulas for skew shapes“ (с A. Morales и I. 
Pak). Но те всички са многостъпкови проекти и 
няма проблем, който да е бил решен отведнъж. 
Като пример ще опиша типичен процес: Първо се 
опитвам да разбера обектите, като ги интерпрети-
рам геометрично/графично или алгебрично (често 
чрез симетрични функции) и се опитвам да визуа-
лизирам проблема, колкото е възможно. За разлика 
от повечето „комбинаторчици“ рядко започвам с 
малки примери. Предпочитам да кодирам структу-
рата в общия случай, да търся инварианти, харак-
теристика и т.н. Изследването на подобни модели 
може да доведе до позната ситуация, която да се 
реши с наличните средства.
 T. M. Има ли конкретен проблем, върху кой-
то работите от много години? Какъв напредък 
сте постигнали?
 Г. П. Коефициентите на Кронекер не ме ос-
тавят на мира. През последните 10 години опреде-
лено сме напреднали в разбирането им и изследва-
нията са довели до интересни връзки и развития. 
В същото време проблемът дали те са в класа #P 
или не, все още стои широко отворен без изгледи 
за решение, така че е трудно да се каже колко сме 
близо.
 Т. М. Проф. Панова, благодаря Ви от име-
то на списанието „Enumerative Combinatorics and 
Applications“ за това много интересно интервю.

Превод от английски език: 
доц. д-р Евгения Сендова,

 Институт по математика и информатика – БАН
 БЛАГОДАРНОСТИ: Редакционната колегия на сп. 
„Наука“ изказва благодарности към проф. Грета Панова за съ-
действието при превода на термините и към списание ECA за 
разрешението да отпечатаме интервюто, както и към доц. д-р 
Евгения Сендова и акад. Олег Мушкаров за превода и редак-
тирането му. 
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Петър, 927 – 969), както провъзгласените за царе 
Петър Делян (1040 – 1041) и Константин Бодин 
(1072 – 1073), водачи на предишните големи бъл-
гарски въстания. Макар и по повод на въстанието 
на Петър Делян от 1040 – 1041 г., византийският 
писател Михаил Псел (XI в.) подчертава, че „бъл-
гарите имат обичай да поставят начело на народа 
люде от царски род“ и допълва, че „това е така и 
по традиция, и по закон“ [19, p. 77; 4, с. 95]. В кон-
текста на тези данни някои изследователи предпо-
лагат родствена връзка на Асеневци с Крумовата 
династия1. Всъщност още Шарл Дюканж изтъква, 
че Асен-Белгун и Теодор-Петър произхождат „от 
кралски род и кръв“ [7, с. 60]. Златният медальон 
на кан Омуртаг (814 – 831), открит в Търново, 
също е важно свидетелство за връзките на тър-
новската аристокрация с Крумовата династия и за 
дълбоките корени на част от местното болярство 
[2, с. 62; 16, с. 83]. Сред първите Асеневци се сре-
щат имена (Теодор, Йоан), характерни и за ари-
стокрацията на Ранносредновековна България [15, 
с. 16 – 17]. Приемствеността между ранносредно-
вековното и възобновеното Българско царство е 
обстойно проучена2, затова тук ще се спрем само 
на един аспект от нея. Не само по стратегически, 
но и по идеологически причини, веднага след обя-
вяването на въстанието българите се отправят към 
старата столица Велики Преслав [20, p. 372; 5, с. 
27 – 28], която в периода 1190 – 1196 г. се превръ-
ща в средище на обширното апанажно владение на 
Теодор-Петър [14, с. 59 – 62, 192]. По този начин 
Асеневци отново демонстрират, че са наследници 
на старите български царе. Въпреки представени-
те данни, въпросът за произхода на Асен и Петър 
от Крумовата династия остава открит.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТАТУС НА АСЕН-БЕЛГУН 
И ТЕОДОР-ПЕТЪР

ПРЕДИ ВЪСТАНИЕТО ОТ 1185 Г.
Д-р Тервел Попов,

СУ „Св. Климент Охридски“

1 Gibbon, E. (1829). The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. XI. Leipsick, p. 163; Иречек, 
К. (1978). История на българите. С поправки и добавки от самия автор. С., Наука и изкуство, с. 262; Савич, 
М. (1981). История на българския народ. Фототипно издание. С., Наука и изкуство, с. 68; Петров, П. (1985). 
Възстановяване на българската държава (1185 – 1197). С., Наука и изкуство, с. 70 – 74; Павлов, Пл. (2018). 
Асеневци. С., изд. „Класика и Стил“, с. 16 – 17.
2 Вж. например Дуйчев, Ив. (1981). Идеята за приемствеността в средновековната българска държава. – В: 
Дуйчев, Ив. Проучвания върху средновековната българска история и култура. С., Наука и изкуство, с. 68 
– 81; Каймакамова, М. (2011). Власт и история в средновековна България (VII – XIV век). С., Парадигма, 
(по-специално с. 220 – 229, 234 – 238). 

 Асен-Белгун и Теодор-Петър са родоначал-
ници на великата Асенева династия, която чрез 
своите разклонения управлява възобновеното 
Българско царство чак до османското завоевание. 
Но за техния обществен статус преди въстанието 
от 1185 г. има оскъдна информация. Все пак тя 
дава представа за мястото на двамата братя сред 
българската аристокрация в днешна Северна Бъл-
гария. Опирайки се на малкото изворови данни, 
френският учен Шарл Дюканж (1610 – 1688) ги 
характеризира в своята „Византийска история“ 
(1680) като „велики сеньори в тази страна [Дол-
на Мизия]“ [7, с. 110], а францисканският монах 
Блазиус Клайнер в „История на България“ (1761) 
– като „двама от българските вождове“ [10, с. 110].
Дали Асеневци са родствено свързани с владетел-
ската династия на ранносредновековното Българ-
ско царство, основана от кан Крум (796 – 814)? В 
кореспонденцията си с папа Инокентий III (1198 
– 1216) цар Калоян (1197 – 1207) нарича старите 
български владетели Симеон (893 – 927), Петър 
(927 – 969) и Самуил (997 – 1014) свои „прароди-
тели“ [11, с. 334 – 335, с. 338], а римският първо-
свещеник в писмо до унгарския крал Имре (1196 – 
1204) отбелязва, че „двама братя, Петър и Йоани-
ций, произхождащи от рода на предишните царе, 
започнаха не толкова да завземат, колкото да въз-
връщат земята на своите бащи“ [11, с. 353]. Въз-
можно е с тези твърдения Калоян да е търсил до-
пълнителна легитимност като български цар в своя 
стремеж да получи признание на владетелското си 
достойнство от папата. От друга страна, показа-
телно е издигането на Теодор-Петър и Асен-Бел-
гун за български владетели. Когато е коронясан, 
Теодор приема името „Петър“ (от българския цар 
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 Докато имената „Асен“ и „Белгун“ са тюрк-
ски, то „Борил“, „Слав“ и „Иванко“ са славянски3. 
Най-вероятно Асен-Белгун и Теодор-Петър имат 
българо-кумански произход [8, с. 326 – 358; 9, с. 
427; 13, с. 599]. Не бива да се пренебрегва хипо-
тезата, че те са потомци на Борил, българин на 
ромейска служба, най-доверен човек на василевса 
Никифор III Вотаниат (1078 – 1081) [8, с. 328 – 
337; 3, с. 230 – 233; 13, с. 598 – 599; 17, с. 67 – 70].
 Трябва да се подчертае, че византийска-
та власт в Мизия (дн. Северна България) е доста 
„хлабава“, а силните местни първенци, особено 
тези от района на Стара планина, „се държали 
високомерно към ромеите“, защото „се осланя-
ли на непроходимите места и се одързостявали 
от крепостите, които били твърде многобройни и 
стърчали над отвесни скали“ [20, p. 368; 5, с. 26]. 
Една от тези труднодостъпни твърдини е Търново, 
резиденция на Асен-Белгун и Теодор-Петър [9, с. 
440 – 441]. Ромейският автор Никита Хониат (ок. 
1155 – 1215/1216) описва града като „най-укрепе-
ния и красивия от всички градове при Хемус, об-
кръжен със здрави стени, пресечен от малка река 
и изграден на върха на една височина“ [20, p. 470; 
5, с. 51]. Както подчертава Йордан Андреев (1939 
– 2008), двамата братя „били из средите на онази 
българска аристокрация, която държала под кон-
трола си крепостите по Стара планина, разпола-
гала с огромна власт и влияние сред съплеменни-
ците си и само номинално признавала властта на 
константинополския император“ [1, с. 104].
 За слабата ромейска власт в Мизия говори 
и фактът, че след като през 1186 г. византийски-
ят император Исаак II Ангел (1185 – 1195; 1203 
– 1204) смята, че е потушил въстанието на Асен 
и Петър, се ограничава само да изгори кръстците 
с жито, почти без да остави гарнизони в многото 
тамошни крепости [20, p. 373; 5, с. 28]. Явно ва-
силевсът е убеден, че е възстановил положението 
отпреди въстанието. По думите на Никита Хониат, 
императорът напуска Мизия, оставяйки я „съвър-
шено изчистена и изпразнена от ромейската вой-
ска“ [20, p. 374; 5, с. 29]. В една от своите речи ви-
зантийският автор е по-конкретен и отбелязва, че 
все пак Исаак II Ангел е оставил „някакъв гарни-
зон за охрана на крепостите около Хемус“, но той 
се оказва недостатъчен да противостои на Асен и 

Петър [5, с. 95]. Преди избухването на въстание-
то ромеите държат гарнизони в градове като Ве-
лики Преслав, Варна и Бдин, ала в същото време 
голям брой по-малки, но силно укрепени и добре 
защитени от природата твърдини, „построени на 
стръмни скали и на височини, които стигат до не-
бето“, са под български контрол. 
 Ценно сведение за социалния статус на Асен 
и Петър преди въстанието от 1185 г. дава френски-
ят хронист Робер дьо Клари (ок. 1170 – 1216): „А 
този Йоан бил сержант на императора [византий-
ския – б.а.], който пазел едно императорско херге-
ле и когато императорът поисквал 60 или 100 коня, 
този Йоан му ги изпращал, и всяка година идвал в 
двора, докато не изпаднал в немилост. Един ден 
той дошъл там и един евнух, един от вратарите на 
императора, го оскърбил, удряйки го с каиш през 
лицето, от което той изпитал голямо огорчение. И 
поради това оскърбление, което му нанесли, Йоан 
Влаха си тръгнал разярен от двора и се върнал във 
Влахия [днешна Северна България]“ [21, p. 63; 12, 
с. 152]. Въпреки че френският хронист пише за 
цар Калоян, в действителност неговите данни се 
отнасят до Асен-Белгун. Това се потвърждава от 
сведението на Никита Хониат, че Асен е ударен по 
лицето [20, p. 369; 5, с. 26], което съвпада с ин-
формацията на Робер дьо Клари за „Йоан Влаха“. 
Преди въстанието Асен-Белгун се грижи за голе-
ми конски табуни и ежегодно изпраща в Цариград 
60 или 100 коня.
 Тъй като османските завоеватели възпри-
емат отделни механизми на управление от поко-
рените християнски държави, имаме примери как 
някои войнушки села доставят коне в Цариград. 
Такова е с. Колупчии (дн. гр. Гурково), за което 
хайдушкият войвода Генчо Къргов си спомня: 
„Така Колупчии развъждаше хергелета, отхранва-
ше коне и пращаше в Цариград 15 коня на година. 
Това аз запомних от дядо си Генчо Къргов [също-
то име – б.а.], който беше селски чорбаджия и уп-
равител на хергелетата“ [6, с. 142]. Вероятно по 
сходен начин, срещу задълженията си да доставят 
определен брой коне във византийската столица, 
Асен-Белгун и Теодор-Петър получават допълни-
телни привилегии от василевса. 
 За високия обществен статус на Асен гово-
рят данните на Клари, че той е бил служител на 

3 За родството на цар Борил (1207 – 1218), деспот Алексий Слав и Иванко с тримата братя Асен-Белгун, 
Теодор-Петър и Калоян вж. Божилов, Ив. (1994). Фамилията на Асеневци (1186 – 1460). Генеалогия и просо-
пография. С., изд. на БАН „Марин Дринов“, с. 69, 95; Николов, Г. Н. (2011). Самостоятелни и полусамостоя-
телни владения във възобновеното Българско царство (края на XII – средата на XIII в.). С., ИК „Гутенберг“, 
с. 124 – 126, 145. 
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василевса и всяка година e посещавал император-
ския двор. Вероятно боляринът съхранява тази 
позиция при царуването на поне няколко импера-
тори – Мануил I Комнин (1143–1180), Алексий II 
Комнин (1180–1183) и Андроник I Комнин (1183–
1185) [13, с. 599]. 
 Двамата братя имат право на аудиенция при 
новия василевс Исаак II Ангел, на която отправят 
своите искания да бъдат зачислени във византий-
ската войска и да им бъде отстъпено с император-
ска грамота „едно мъчнодостъпно селище, което 
се намирало при Хемус“ [20, p. 369; 5, с. 26]. От-
казът на императора свидетелства за неговото от-
ношение не само към българското болярство, но и 
към аристократите, свързани със сваления и жес-
токо убит Андроник I Комнин [13, с. 607 – 608]. 
Все пак е показателно, че след като молбата им не 
е удовлетворена, Асен и Петър заплашват с бунт, 
когато се завърнат в родните си места, но въпре-
ки това не са задържани, а само Асен е ударен по 
лицето като наказание за дързостта си. Възмож-
но е византийският василевс да е сметнал техни-
те думи за празна заплаха и въпреки голямата са-
мостоятелност на българските първенци в Мизия 
да е подценил техните възможности за организи-
ране на мащабно освободително въстание. Може 
и императорът да не е искал да настрои българ-
ското болярство срещу себе си, ако задържи двама 
от най-видните му представители. Така или иначе, 
ромеите проявяват учудваща пасивност пред за-
плахите на двамата велможи. 
 Робер дьо Клари дава друго сведение, което 
също показва високото обществено положение на 
Асеневци сред болярите в Мизия: „Когато Йоан 
се завърнал [след като е ударен по лицето – б. а.], 
започнал да привлича знатните хора от Влахия и 
понеже бил богат човек и имал несъмнена власт, 
той започнал да им обещава и да прави дарове на 
едни и на други, така че местните хора скоро му 
станали подчинени, а той им станал господар“ [21, 
p. 63; 12, с. 152]. 
 За икономическите възможности на Асен- 
Белгун и Теодор-Петър свидетелства фактът, че 
са ктитори на църквата „Св. Димитър“ в Търно-
во [20, p. 371; 5, с. 27]. Вероятно те разчитат на 
собствена, значителна на брой военна дружина. 
Имаме примера с Добромир Хриз, друг силен бъл-
гарски болярин по време на въстанието на двама-
та братя, който разполага с военен отряд от 500 
свои сънародници. Според Никита Хониат, Хриз 

е „влах по произход“ [20, p. 487; 5, с. 54] – т. е. 
българин от днешна Северна България [14, с. 73 – 
74]. В началото на въстанието той е против Петър 
и Асен и става съюзник на ромеите [20, p. 487; 5, 
с. 54]. Може да се предположи, че личната военна 
дружина на търновските боляри наброява поне ня-
колкостотин души4.  
 Възможно е бойци на двамата братя да са 
участвали в редовете на „българската пехота“, за-
щитавала Солун от настъпващите нормани. При 
превземането на града от нашествениците (24 ав-
густ 1185 г.), загиват повечето български браните-
ли, но някой от оцелелите отнася в Търново „чудо-
творната“ икона на св. Димитър Солунски и част 
от неговите мощи. Така може да се обясни при-
съствието им в бъдещата столица на възобновено-
то Българско царство [13, с. 600 – 601]. По време 
на първия поход на Исаак II Ангел срещу въста-
налите българи императорът влиза в Търново и 
открива иконата на светеца, която се е намирала в 
двореца на Теодор-Петър [18, с. 25 – 26, 240].
 Макар и оскъдни, сведенията за Асен-Белгун 
и Теодор-Петър категорично показват, че преди 
въстанието те са били видни люде, добре познати 
във византийския императорски двор. Най-веро-
ятно двамата братя са били своеобразни водачи на 
българското болярство от днешна Северна Бълга-
рия, което съхранява значителна самостоятелност, 
добре защитено в своите крепости. Асен и Петър 
са имали достатъчно самочувствие и увереност в 
собствените сили, за да заплашат открито ромеи-
те с бунт. Пренебрежителното отношение на ва-
силевса към двамата силни първенци му струва 
твърде скъпо – върху неговата империя се стовар-
ват „илиади от злочестини“.
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THE SOCIAL STATUS OF ASEN-BELGUN AND THEODOR-PETER
ВEFORE THE 1185 UPRISING

Tervel Popov

Аbstract: Although scarce, the sources about the social status of Asen-Belgun and Theodor-Peter before the 1185 
uprising give us enough information about the two brother‘s place among the Bulgarian aristocracy in Moesia. 
They are prominent persons known in the Byzantine court. Among the Bulgarian notables north of Stara Planina 
mountain, who enjoyed relative independence in their well protected fortresses, the two boyars stand out as leaders 
with great authority and influence.
Key words: Asen-Belgun and Theodor-Peter, social status, Bulgarian aristocracy, Moesia
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ПРЕЗИДЕНТСКА ИНИЦИАТИВА 
НАГРАДА „ДЖОН АТАНАСОВ“

 – ЛАУРЕАТИ НА ОТЛИЧИЯТА ЗА 2021 Г.

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

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“

ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

 На Тържествена церемония в Гербовата зала 
на Президентството на 4 октомври 2021 г. за 19-
та поредна година бяха отличени млади български 
учени и изследователи в областта на компютър-
ните науки за техните изключителни постижения 
в световен мащаб. В деня, в който отбелязваме 
118-годишнината от рождението на изтъкнатия 
изобретател от български произход Джон Атана-
сов, оставил името си в историята на науката и 
техниката с откриването на основните принци-
пи на цифровото електронно смятане, дал зелена 
улица към развитието на съвременните компютри 
и за развитието на информационното общество, 
Президентът г-н Румен Радев  връчи отличията на 
млади учени с върхови постижения в областта на 
информационните технологии, както и на учени-
ци – победители в олимпиадите по информатика 
и информационни  технологии и на техните ръко-
водители. „Носителите на Награда „Джон Атана-
сов“ – от първия конкурс през 2003 г. и досега, са 
хора със забележителни кариери. Гордея се с по-
стиженията им и с това, че много от тях ръководят 
водещи научни звена в най-престижните универ-
ситети в света. Защото техните постижения не са 
плод на случайно хрумване. Те са постигнати с 
воля, решимост и целеустремен труд да намерят 
най-доброто, най-ефективното решение на акту-
алните проблеми, стоящи пред науката. Тяхната 
работа вече е добре позната на научния елит в све-
та и се ползва в много от най-развитите страни, 
защото води до върхови резултати – в науката, в 

образованието, икономиката, а също и за пови-
шаване  сигурността на информациятa“ – заяви в 
приветственото си слово г-н Президентът.  

 Носител на ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ДЖОН 
АТАНАСОВ“ за 2021 г. която се връчва на мла-
ди български учени и изследователи – до 35 год., 
за изключителни постижения в световен мащаб в 
областта на компютърните науки за техните на-
учни проекти и разработки, съдържащи върхови 
постижения в световен мащаб, е 34-годишният 
доктор по математика доцент ВЕНЕЛИН ТОДО-

РОВ от Института по 
информационни и кому-
никационни  технологии 
– БАН със специалност 
„Моделиране на   слож-
ни системи с голяма раз-
мерност“ и доцент по 
съвместителство в Ин-
ститута по математика и 
информатика на БАН. 

 Основните постижения на д-р Тодоров се 
състоят в създаването на високоефективни сто-
хастични и детерминистични подходи за опти-
мизация на алгоритми и моделиране на сложни 
системи с много голяма размерност. Постигнатите 
резултати от неговата научна дейност са отразе-
ни в 110 научни статии, публикувани в престижни 
списания, 60 от които са с  висок импакт фактор. 
 Разработените от д-р Тодоров алгоритми на-
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мират приложение при моделиране на невронните 
мрежи в изкуствения интелект, киберсигурността, 
високопроизводителните пресмятания в квантова-
та механика и финансовата математика. Методите 
се използват с успех и при прогнозиране на атмос-
ферни процеси с много голяма размерност, дале-
чен пренос на замърсители, устойчиво земеделие, 
екология и биоикономика.
 Разработеният от д-р Тодоров метод е све-
товно признат при определяне на относителната 
грешка на моделната задача при компютърно мо-
делиране на голям атмосферен модел, като подо-
брението на резултата на съществуващия досега 
най-добър алгоритъм е с над 3 порядъка. Новият 
оригинален метод се очаква да подпомогне отго-
ворните органи при взимането на решения от ико-
номически, социален и екологичен характер, кои-
то са част от обществените предизвикателства на 
програма „Хоризонт Европа“, свързани с климата, 
здравеопазването и устойчивото земеделие.
 Д-р Тодоров намира решение на задачата на 
Ричард Файнман в квантовата механика, което е от 
важно значение за изчислителната химия и кван-
товите изчисления за моделирането на квантови 
системи, като квантови компютърни устройства 
и химически структури. Разработеният от него 
адаптивен Монте Карло метод за оценка на ядро-
то на Вигнер в задачата на Ричард Файнман би ни 
приближило в по-висока степен до познаването на 
квантовите системи и да доведе до проправянето 
на пътя към практическото използване на кванто-
вите компютри. Подобренията, които д-р Тодоров 
предлага при решението на задачата на Ричард 
Файнман за оптимален алгоритъм за ядрото на 
Вигнер, могат да доведат до технологичен пробив 
в използването на квантови компютри.
 С изчислението на ядрото на Вигнер се от-
варят и нови възможности при изследване на въз-
будени състояния на атоми, молекули, кристали и 
други системи в изчислителната квантова химия 
и така за първи път могат да бъдат изследвани на-
ностpуктури, които са потенциални кандидати за 
изчислителни структури в квантовите компютри. 
Това ще допринесе за справяне с някои от седем-
те обществени предизвикателства чрез новости в 
киберсигурността и ще подпомогне за изпълне-
нието на една от целите на програмата „Цифрова 
Европа“ за сигурни, производителни и устойчиви 
цифрови инфраструктури, според която до 2030 г. 
Европа следва да има стотици неутрални перифер-
ни клъстерни възли с висока степен на сигурност 
и да разполага с първия си квантов компютър.
 Разработеният от д-р Тодоров нов стохас-

ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

тичен подход за многомерни интегрални уравне-
ния, за пръв път решаващ 100-мерното интеграл-
но уравнение, описващо процеса на обучение на 
невронните мрежи, отваря нови възможности за 
оптимизации, надеждни и бързи изчисления в ма-
шинното самообучение и изкуствения интелект. 
Предложеният от него метод Монте Карло за ли-
нейни системи с много голяма размерност, като се  
използват специален клас матрици, имащи фунда-
ментално приложение в компютърното инженер-
ство, намира широко приложение.
 Доц. Венелин Тодоров е носител на Голяма-
та награда „Питагор“ за млад учен 2021 г. на МОН, 
на наградите на БАН: ,,Професор Марин Дринов“ 
за млади учени до 35 год. в областта на информа-
ционните и комуникационните науки и техноло-
гии (2019), за най-успешен проект за млади учени 
по Програмата за подпомагане на млади учени на 
БАН 2017 – 2019 (2019), за най-добър млад учен 
на БАН за 2018 г. и др. През 2021 той беше номи-
ниран и за Наградата на Президента на Република 
България „Джон Атанасов“. 
 Доц. В. Тодоров е вторият български учен, 
лауреат на Голямата награда „Джон Атанасов“ за 
изключителни резултати в областта на компютър-
ните науки, който, след като е завършил висшето 
си образование, е останал да работи в родината си. 
 С ГРАМОТА „ДЖОН АТАНАСОВ – ДЕ-
БЮТЕН ПРОБИВ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮ-
ТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“, която се присъжда 
на  ученици, студенти и млади специалисти, по-
стигнали високи резултати със свои първи автор-
ски проекти, както и на национални и междуна-
родни научни конкурси и фестивали, постигнали 
през последната година високи резултати с автор-
ските си проекти, бяха отличени Ванеса Гецева и 
Христо Тодоров.
 ВАНЕСА ГЕЦЕВА е на 23 години, бака-
лавър по компютърни науки и биоинформатика 
от Ramapo College of New Jersey, текущ докто-
рант в сферата на биологичните науки в Columbia 
University. Занимава се с програмиране от ранна 
възраст и има голям интерес към научните раз-
работки в сферата на изчислителната биология. 
Първата ѝ разработка в тази сфера е през 2015 г. 
През 2018 г. работи по проект в сферата на из-
числителната биология, резултатите от който са 
представени на една от най-престижните кон-
ференции в сферата на изчислителната биоло-
гия – 27th Conference on Intelligent Systems for 
Molecular Biology и 18th European Conference on 
Computational Biology през 2019 г. От лятото на 
същата година работи с екип от софтуерни ин-
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женери, биоинформатици и статистици по ини-
циативата GOBii (Genomic Open-source Breeding 
informatics initiative), която цели осигуряване на 
достъп до геномна селекция и заедно с това, да 
увеличи генетичният прираст в програми за земе-
делски култури в Африка и Южна Азия. От 2020 
г. насам Ванеса Гецева работи по проект в сферата 
на изчислителната биология в лабораторията на 
д-р Iman Hajirasouliha в Weill Cornell Medicine, къ-
дето заедно с ментора си разработват модел за на-
личието на тумор и предсказване типа на тумора и 
туморната наситеност, базирано на хистологични 
изображения. Автор е на три научни публикации и 
е носител на 20 награди от конференции и изложе-
ния.
 ХРИСТО ТОДОРОВ е дванадесетокласник 
в  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстен-
дил. Разработил е 3 авторски научни и приложни 
проекта в областта на машинното обучение: „Ге-
нериране на лого изображения чрез генеративни 
състезателни мрежи“, „Физически противникови 
атаки тип „черна кутия“ с ограничен брой заявки“ 
и „Проучване на възможността за интерпретации 
на машинното обучение чрез анализ на данните 
за генетичната последователност на туморните 
супресори“. През учебната 2019 – 2020 г. участва 
със своите проекти в редица престижни национал-
ни и международни състезания, от които печели 
отличия. Носител е на две специални награди на 
Regeneron International Science and Engineering 
Fair (ISEF) 2021, четвърта награда на Association 
for Computing Machinery и награда на Тайванския 
международен панаир на науката. В Конкурса на 
ЕС за млади учени (EUCYS) през 2021 г.  печели 
наградата на Швейцарския форум за млади талан-
ти с разработката си, изследваща възможностите 
за противникови атаки към невронните мрежи. 
Негова разработка е отличена като една от три-
те най-добри в областта на компютърните науки 
в Лятната изследователска школа (ЛИШ) 2021 
към УчИМИ – БАН. Носител е на златен медал 
и грамота за отлично представяне както на Уче-
ническата конференция на УчИМИ (2020 и 2021 
г.), така и на Ученическата секция на Пролетната 
конференция на Съюза на математиците в Бълга-
рия (2020 и 2021 г.).
 Носители на ГРАМОТА в категорията 
„ДЖОН АТАНАСОВ – УЧЕНИЦИ И ТЕХНИ-
ТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ“, в която се отличават 
ученици, постигнали най-високи резултати в на-
ционални и международни ученически олимпиа-
ди по информатика и информационни технологии, 
както и преподавателите с най-голям принос за 
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техните постижения, са: 
 • В областта на информатиката – ученикът 
в 12 кл. на СМГ „Паисий Хилендарски“, град Со-
фия, Андон Тодоров, носител на сребърни медали 
от XXXIII Международна олимпиада по информа-
тика и от XVII Международна Жаутиковска олим-
пиада, спечелил І място на XXXVII Национална 
олимпиада по информатика.
 Преподавател с най-голям принос за успехи-
те му е Иво Дилов, преподавател по информатика 
в СМГ „Паисий Хилендарски“.
 • В областта на информационните техно-
логии – Радостин Чолаков, ученик в 9 клас на 
МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, отличен 
в индивидуалното класиране на Националната 
олимпиада по информационни технологии през 
2021 г. за своя проект „АзБуки.ML“, който е на 
първо място в категория „Разпределени уеб прило-
жения“ на НОИТ 2021 г. За проекта си „AnyGoal“ 
Радостин е спечелил І  място в направление „Соф-
туерни приложения“ на Националния есенен тур-
нир „Джон Атанасов“. Носител е на Грамота за от-
лично представяне и медал от Двадесет и първата 
ученическа конференция на Ученически институт 
по математика и информатика (УчИМИ) – БАН, 
Грамота за отлично представяне и медал от Уче-
ническа секция на 50-ата пролетна конференция 
на Съюза на математиците в България и е класи-
ран на І-во място в категорията „Приложни сис-
теми“ на Пролетния турнир по информационни 
технологии (Велико Търново, 2021).
 Преподавател с най-голям принос за успехи-
те му е инж. Мария Василева, учител по инфор-
матика и информационни технологии в МГ „Акад. 
Кирил Попов“ – Пловдив.
 Сертификати в областта на информатиката 
получиха: 
 • Мартин Копчев – ученик в 12 клас в ПМГ 
„Акад. И. Гюзелев“ – гр. Габрово, постигнал е ІІІ 
място и бронзов медал от XXXVII Национална 
олимпиада по информатика – Национален кръг, 
както и ІІ място и сребърен медал от XX Национа-
лен есенен турнир по информатика „Джон Атана-
сов“ – гр. Шумен. Носител е на сребърен медал от 
XXXIII Международна олимпиада по информати-
ка, на златен медал с постигнат четвърти резултат 
от VIII Международен турнир „Romanian Master of 
Informatics“, Румъния, и златен медал с постигнат 
пети резултат от XVII Жаутиковска международна 
олимпиада по математика, физика и информатика. 
 • Румен Михов – ученик в 12 кл. в Математи-
ческата гимназия „Атанас Радев“ – гр. Ямбол, кла-
сиран на ІІ място на Националния кръг на XXXVII 
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Национална олимпиада по информатика, носител 
на бронзов медал от XXXIII Международна олим-
пиада по информатика, спечелил сребърен медал 
на Международния есенен турнир по информати-
ка в Шумен и бронзов медал от „Romanian Master 
of Informatics“ през декември 2020 г.
 • Виктор Кожухаров – завършил през 
2021 г. МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, носител на 
бронзов медал от XXXIII Международна олимпи-
ада по информатика, златен медал от VIII Между-
народен турнир „Romanian Master of Informatics“, 
Румъния, и сребърен медал от XVII Жаутиковска 
международна олимпиада по математика, физика 
и информатика.

 През 2019 г. беше учредена нова категория 
– „Вдъхновител и създател на таланти“, в която 
се отличават учени, преподаватели и ментори за 
изключителен и устойчив във времето принос за 
подготовката на поколения млади учени, изследо-
ватели и състезатели с постигнати значими науч-
ни и приложни резултати в световен план  за ця-
лостен принос. Президентът Румен Радев връчи 
ГРАМОТА „ДЖОН АТАНАСОВ – ВДЪХНО-
ВИТЕЛ И СЪЗДАТЕЛ НА ТАЛАНТИ“ на г-н 
РУСКО ШИКОВ – „личност, вдъхновила учени-
ци и студенти да се посветят на компютърните на-
уки и създала победители, поколения членове на 
олимпийските ни отбори“.
 Третият носител на отличието е дългогоди-
шен преподавател по информатика в гр. Ямбол. По 
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професия е програмист, основател на собствена IT 
фирма, но посвещава цялото си свободно време 
на децата и тяхната подготовка по информатика. 
Основател и ръководител е на изявената школа по 
информатика „Шикови“ в гр. Ямбол, подготви-
ла десетки български ученици, носители на ме-
дали от международни олимпиади и състезания. 
Негови възпитаници са едни от най-изтъкнатите 
български състезатели през годините, сред които 
и двама носители  на грамота „Джон Атанасов – 
ученици и техните преподаватели“. Г-н Шиков 
е  дългогодишен член на Националната комисия 
по информатика към МОН и един от най-дейните 
организатори на състезанията по информатика в 
страната. Той е един от дългогодишните и най-ак-
тивни ръководители на подготовката на българ-
ските олимпийски състезатели по информатика.
 „Резултатите на победителите в настоящето 
издание на конкурса са категоричен знак за интен-
зивния напредък на информационната и комуни-
кационната техника и технологии и за достигнати-
те нови нива на прилагане на дигитализацията на 
процесите в различни области“ – заяви в словото 
си държавният глава. Той изказа благодарност към 
членовете на конкурсното жури за работата им и 
поздрави всички участници в конкурса за пости-
женията им, като ги призова да не стихва устре-
мът на тяхното вдъхновение, защото те са „хората, 
които владеят магията да създават нови теории и 
приложения за решаване на предизвикателствата 
днес и утре“. 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ЕВРОПЕЙСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2020 – 2021
Елица Фотева,

сътрудник в Дирекция „Наука“ – МОН

 Европейското състезание за млади учени 
2020 – 2021 (EUCYS) е част от дейностите „Наука 
с и за обществото“, управлявани от Генерална ди-
рекция „Изследвания“ на Европейската комисия и 
финансирани по програма „Хоризонт 2020“. Всяка 

година събитието събира най-обещаващите млади 
учени от Европа и света, за да представят своите 
проекти пред панел от жури, и празнува техния 
талант. Състезанието е добър пример за дейност, 
която не просто насърчава интереса към науката, 
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но и подпомага обмяната на идеи, бъдещото раз-
витие на кариерата на младите, изучаването на ев-
ропейски езици и създаването на паневропейска 
научна общност.
 Тридесет и второто издание на конкурса 
бе планирано да се проведе през 2020 г. в Сала-
манка, Испания, но поради настъпилата световна 
пандемия от COVID 19 Европейската комисия взе 
трудното решение за отлагане на събитието. Уни-
верситетът на Саламанка пое ангажимент да бъде 
домакин на състезанието през 2021 г. Това издание 
ще се запомни с няколко особености: съчета 2 из-
дания – това от 2020 г., както и това от 2021 г., и за 
пръв път беше в хибриден формат. Поради неста-
билната ситуация със световната пандемия орга-
низаторите решиха да поканят панела от жури на 
място в Саламанка, а участниците и националните 
координатори да вземат участие от техните домо-
ве. 
 За 2020 г. в състезанието участваха 50 мла-
ди учени с 41 проекта, а за 2021 г. – 108 младежи 
представиха 73 проекта. Условие за участие на ев-
ропейско ниво е предварително спечелено първо 
място на национално ниво. Всички участници в 
EUCYS вече са печелили първа награда на нацио-
нално ниво в собствената им държава – за Бълга-
рия това е Националният конкурс „Млади учени“, 
организиран от Министерството на образованието 
и науката. 
 На EUCYS 2020 – 2021 България бе пред-
ставена от 4 младежи с проекти в областта на ком-
пютрите, инженерните науки и биологията. Бла-
годарение на отличното им представяне България 
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Фотос 1. Виктор Колев

записа най-доброто си участие от 1997 г. насам – 
всички български участници спечелиха награди.
 Първо място и награда от 7000 евро журито 
определи на Виктор Колев (Фотос 1), който с про-
екта си „Neural Abstract Reasoner“ се занимава с 
абстракцията и решаването на логически задачи с 
изкуствен интелект.  Виктор търси как две човеш-
ки способности – способността бързо да открива 
логически зависимости и да схваща абстрактни 
концепции, да бъдат постигнати с изкуствен ин-
телект. В разработката си младият учен подхожда 
към проблема наобратно – създава клас невронни 
мрежи с вградени абстракции, чрез които могат да 
научат абстрактни принципи. За да постигне же-
лания резултат, на младежа помагат д-р Светлин 
Пенков от Sciro research, както и Богдан Георгиев. 
Подробности за проекта са налични на официал-
ната уебстраница на EUCYS 2020 – 2021 г.1.  Вик-
тор печели „Млади таланти“ през 2021 г., докато 
още е ученик в Софийска математическа гимна-
зия „Паисий Хилендарски“. Към днешна дата той 
е студент в Стандфордския университет.

1  Neural Abstract Reasoner - EUCYS 2021 SALAMANCA (usal.es)

Фотос 2. Йордан Цветков
 Втора награда от 5000 евро спечели Йор-
дан Цветков с проекта си „Training Quadrupeds 
To Walk Via Evolution Strategies And Sinusoidal 
Activation Functions“. Йордан печели „Млади та-
ланти“ през пролетта на 2020 г., когато е ученик в 
12 клас на Математическата гимназия „Акад. Ки-
рил Попов“ в град Пловдив. Проектът му е в об-
ластта на роботиката и демонстрира прилагането 
на невронна мрежа със синусоидална активацион-
на функция, тренирана чрез алгоритъм от класа на 
еволюционните стратегии, върху задачата за ходе-
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не със странични смущения. Научен ръководител 
на младежа е Константин Делчев от Института по 
математика и информатика на Българската акаде-
мия на науките. Подробности за проекта са налич-
ни на официалната уебстраница на EUCYS 2020 
– 2021 г.2.

Фотос 3. Христо Тодоров

2 Training Quadrupeds to Walk via Evolution Strategies and Sinusoidal Activation Functions - EUCYS 2021 
SALAMANCA (usal.es)
3 Limited Query Black Box Adversarial Attacks in the Real World - EUCYS 2021 SALAMANCA (usal.es)
4 https://eucys2021.usal.es/biology-02-2021/ 
5 Interesting uses of algebraic number theory - EUCYS 2021 SALAMANCA (usal.es)

Фотос 4. Теодор Кирилов

математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. 
Целта на проекта е разработването на софтуерно 
приложение за анализ на изображения на единич-
ни ДНК молекули, което да автоматизира процеса 
и да повиши качеството на обработените резулта-
ти. Завършената разработка, ще бъде направена 
свободно достъпна. Това ще стимулира изслед-
ванията както на молекулните механизми, участ-
ващи в контрола на ДНК репликацията, така и на 
ефектите на различни съединения – лекарства, 
замърсители и други използвани съединения в 
човешката дейност, върху процеса на ДНК репли-
кацията. Тези изследвания са директно свързани 
с подобряването на човешкото здраве. Теодор ра-
боти по проекта си под ръководството на доц. д-р 
Анастас Господинов от Института по молекуляр-
на биология на БАН. Подробности за проекта са 
налични на официалната уебстраница на EUCYS 
2020 – 2021 г.4.

 България също предостави награда – учас-
тие в Националния семинар по теория на коди-
рането „Aкад. Стефан Додунеков“. Тя бе спече-
лена от Зденек Пезлар от Чехия за проекта му 
„Interesting Uses Of Algebraic Number Theory“5.
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 Христо Тодоров (Фотос 3) спечели награ-
да от партньора Internaitonal Swiss Talent Forum с 
проекта си „Limited Query Black Box Adversarial 
Attacks In The Real World“. Неговата работа до-
принася в областта на машинното обучение от-
носно незабележимите изменения на входните 
данни, наречени противникови примери – основен 
проблем за сигурността на тяхното разгръщане. 
Разработката на Христо започва на лятната изсле-
дователска школа на Ученическия институт по 
математика и информатика под ръководството на 
Кристиян Георгиев, български участник в EUCYS 
през 2015 г. Подробности за проекта са налични 
на официалната уебстраница на EUCYS 2020 – 
2021 г. . Христо също печели конкурса „Млади та-
ланти“ през 2021 г., докато е ученик в Природома-
тематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в 
град Кюстендил.

  Теодор Кирилов (Фотос 4) спечели на-
градата, предоставена от European Synchrotron 
Radiation Facility, с проекта си „Image Analysis Of 
Single DNA Molecules“. През 2021 г. Теодор пе-
чели „Млади таланти“ като ученик в Софийската 
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МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ПЛОДОВЕТЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ.

 НАШИЯТ АКЦЕНТ ВЪРХУ ЧЕРЕШАТА И ВИШНАТА

Доц. д-р Анелия Борисова-Крумова,
гл. ас. д-р Анелия Здравкова,

гл. ас. д-р Вилина Петрова,
гл. ас. д-р Десислава Тодорова,

доц. д-р Димитър Сотиров,
доц. д-р Илияна Кришкова,
гл. ас. д-р Симеон Крумов,

гл. ас. д-р Станислава Димитрова,
Институт по земеделие – Кюстендил,

Селскостопанска академия

 Организацията на Обединените нации обя-
ви 2021 г. за Международна година на плодовете и 
зеленчуците. Целта е да повиши осведомеността 
за хранителните и здравословните ползи от консу-
мацията на повече плодове и зеленчуци, като част 
от разнообразна, балансирана и здравословна диета 
и начин на живот, както и да се насочи вниманието 
на политиката към намаляване на загубите от тези 
сравнително малотрайни храни [1].
 Периодът 2016 – 2025 г. е обявен за Десети-
летие на ООН за действия за изхранването. Целта е 
да доведе до засилени действия за слагане край на 
глада и премахване на недохранването в световен 
мащаб и да осигури всеобщ достъп до по-здраво-
словни и по-устойчиви режими на хранене за всички 
хора, независимо кои са те и къде живеят [2].
 Зелени, жълти, оранжеви, червени или лилави, 
плодовете и зеленчуците поддържат здравето и до-
бавят разнообразие, вкус и консистенция на храната. 
Едностранното хранене е нездравословно както за 
човека, така и за планетата, защото може да доведе 
до отглеждането на монокултури и до загуба на био-
логично разнообразие. По-голяма част от население-
то не консумира достатъчно плодове и зеленчуци, а 
препоръките на Световната здравна организация са 
за ежедневен прием от минимум 400 g [1].
 Черешата (Prunus avium L.) и вишната (Prunus 
cerasus L.) са овощни видове от семейство Rosaceae. 
Плодовете се използват основно за прясна консу-
мация и като суровина за сокове, сиропи, компоти, 

сладка, конфитюри, желета, ракии, ликьори, както и 
за сушене и за дълбоко замразяване. 
 Ползите на плодовете за човешкото здраве 
са известни, като черешите са подходяща диетич-
на храна при различни заболявания [3], подобряват 
апетита, понижават кръвното налягане, а вишните 
– при чернодробни и бъбречни заболявания, анемии 
[4] сърдечносъдови увреждания, болест на Алцхай-
мер [5].
 Целта на настоящата статия е да представи 
позицията на черешата и вишната като създадени 
сортове, подложки и технологии през 90-годишната 
история на Института по земеделие – Кюстендил.
 Химичният състав на плодовете зависи от 
редица фактори – сорта, подложката, степента на 
зрелост, агротехническите мероприятия, при кои-
то се отглежда насаждението. Особено голямо е 
влиянието на метеорологичните условия през май 
– юни – по-високите температури на въздуха, слън-
цегреенето и неголямото количество валежи водят 
до натрупване на повече сухи вещества и захари в 
плодовете в сравнение с хладни и влажни години. 
Тези фактори са причина да се съобщават различ-
ни стойности за един показател, като варирането е в 
широки граници.  В Таблица 1 са представени ори-
ентировъчни стойности на основни показатели за 
хранителната стойност на череша и вишна [6].
 Резултатите от изследвания показват съдържа-
ние на вода от 80% до 83% в плодовете на черешите 
и от 81% до 88% при вишните [7].



Таблица 1. Хранителна стойност на череша и вишна/Nutrition facts of cherry and sour Cherry 

Хранителна стой-
ност/

Nutrition facts

Череша/
Cherry

Вишна/
Sour cherry

Хранителна стой-
ност/

Nutrition facts

Череша/
Cherry

Вишна/
Sour cherry

Вода/Water 113,5 g 88,7 g Витамини/
Vitamins

Калории/Calories 86,9 51,5 A 4,1 μg 65,9 μg
Мазнини/Total Fat 0,3 g 0,3 g B6 0,1 mg 0,0 mg
Наситени/
Saturated 0,1 g 0,1 g C 9,7 mg 10,3 mg

Мононенаситени/
Monounsaturated 0,1 g 0,1 g K 2,9 μg 2,2 μg

Полиненаситени/
Polyunsaturated 0,1 g 0,1 g Минерали/

minerals
В ъ гл е х и д р а т и / 
Carbohydrates 22,1 g 12,5 g K 306,4 mg 178,2 mg

Захари/Sugar 17,7 g 8,7 g P 29,0 mg 15,5 mg
Глюкоза/Glucose 9,1 g 4,3 g Ca 17,2 mg 9,3 mg
Фруктоза/Fructose 7,4 g 6,6 g Mg 15,2 mg 9,3 mg
Малтоза/Maltose 0,2 g - Fe 0,5 mg 0,3 mg
Галактоза/
Galactose 0,8 g - Na 0,0 mg 3,1 mg

Захароза/Sucrose 0,2 g 0,8 g Zn 0,1 mg 0,1 mg
Фибри/Fiber 2,9 g 1,6 g Cu 0,1 mg 0,1 mg
Белтъци/Protein 1,5 g 0,8 g Mn 0,1 mg 0,1 mg

 Глюкозата и фруктозата са преобладаващите 
захари и при двата вида. Процентното съдържание 
на общите захари при черешите варира от 7,7 до 
26,5%, а при вишните от изследвани 21 сорта са ус-
тановени стойности от 8,62 до 15,38 g/100 g плод [5].
Органичните киселини при черешата варират от 0,6 
до 3,7%, а при вишната 1,7 – 4,6%, което основно 
определя типичния ѝ вкус [5].
 Коефициентите, които изразяват съотноше-
нието между количеството захари и това на кисели-
ните или т.нар. глюкоацидимитрични показатели, се 
приемат от някои автори като известен индикатор за 
вкусовите качества на плодовете [3].
 Плодовете и на двата овощни вида се отлича-
ват с богат минерален състав, като най-голямо е съ-
държанието на калия, а второ място заема фосфорът. 
В по-малки количества са установени калциеви и 
железни соли, както и количества от елементите ко-
балт, никел, бром, мед, йод, цинк [3].
 По отношение на витамините, при череши-
те съдържанието е най-високо на витамин С (7) и в 
по-малки количества Е, К, А, P, PP, както и витамини 
от група В, а при вишните концентрацията на вита-
мин А е най-висока. 
 Общата антиоксидантна активност при из-
следвани 24 черешови сорта варира от 646,0 до 

3166,0 μmol TE (Trolox equivalents) за 100 g свежо 
тегло, а при 33 вишневи сорта – между 8130,0 до 38 
110,0 μmol TE [7].
 С антиоксидантно действие са фенолните съе-
динения, които допринасят за  аромата и органолеп-
тичните свойства на плодовете, като преобладаващи 
са кверцетинът и антоцианините. Съдържанието на 
антоцианини, които обуславят цвета на плодовете: 
червено, черно (и синьо при други видове), варира 
от няколко милиграма при по-слабооцветените сор-
тове до около 300 mg/100 g плод при по-тъмните че-
реши и около 100 mg при вишните [7]. В публикация 
[5] се съобщават стойности от 900 mg и 285 mg съот-
ветно.
 Каротеноидите са най-широко разпростране-
ната група пигменти (червено, оранжево и жълто), 
като при черешата и вишната в по-големи количе-
ства са установени β-каротин, лутеин, зеаксантин. 
При черешите е установено съдържание на  β-каро-
тин (38,0 μg на 100 g свежо тегло), а при вишните 
(770,0 μg на 100 g свежо тегло) [7].
 При вишните е установено по-високо съдър-
жание също и на хормона мелатонин – от 1,1 до 19,6 
(ng g–1 сухо тегло) при 2 сорта, а при 6 сорта череши 
– от 0,01 до 0,2 (ng g–1 сухо тегло) [7].
 Селекцията на овощните растения е важна 
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част от цялостната експериментална дейност на ин-
ститута. Началото на целенасочената работа в това 
отношение е поставено през 1945 г. [8], а при чере-
шата през 1953 г. [9]. В резултат на продължител-
ната селекционно-подобрителна дейност с овощния 
вид череша досега в Института по земеделие – Кюс-
тендил са създадени сортовете „Победа“, „Черна 
Конявска“, „Кюстендилска хрущялка“, „Българска 
хрущялка“, „Мизия“, „Данелия“, „Стефания“, „Су-
перстар“, „Дима“, „Васиника“ и „Алекстон“ и под-
ложките ИК-М8 и ИК-М9 [8, 9, 10, 11].
 Победа. Произход: кръстоска от свободно оп-
рашване на неизвестен сорт. Срок на зреене: втората 
десетдневка на юни. Дърво: силно растящо с отно-
сително рядка широкопирамидална корона. Встъпва 
рано в плододаване, ражда редовно и много добре. 
Цъфтеж: ранен, протича едновременно с „Ранна 
черна едра“ и „Бигаро Бюрла“, с които се опрашва 
взаимно. Плодове: едри (6,1 g), плътномесести, с 
широкосърцевидна форма и заоблен връх, с добри 
до много добри вкусови качества.
 Черна Конявска. Произход: получен е от 
кръстосването на сортовете „Румънка“ и „Ръжда-
вичка белвица“. Срок на зреене: плодовете узряват 
в края на втората десетдневка на юни. Дърво: силно 
растящо, с пирамидална до широкопирамидална и 
средно гъста корона. Родовитостта е много добра (в 
това отношение не се различава от „Ван“). Започва 
да плододава на 4-та – 5-та година. Цъфтеж: проти-
ча рано, самостерилен е. Подходящи опрашители са 
„Ван“ и „Стела“. Плодове: едри (6,3 g), плътномесе-
сти, с широкосърцевидна форма и много добри вку-
сови качества.
 Кюстендилска хрущялка. Произход: създа-
ден е чрез опрашване на „Румънка“ и смесен пра-
шец от „Ранна от Вил“ и „Ръждавичка белвица“. 
Срок на зреене: втората десетдневка на юни. Дър-
во: средно до силно растящо, с широкопирамидална 
и сравнително рядка корона. Започва да плододава 
рано и има добра родовитост. Цъфтеж: ранен, сор-
тът е самостерилен. Подходящ опрашител е „Бинг“. 
Плодове: едри (6,1 – 6,9 g), сърцевидни, с плътно ро-
зово-червено месо и много добри вкусови качества. 
 Българска хрущялка. Произход: създаден е 
чрез опрашване на цветове от семеначе № 34 с пра-
шец от „Козерска“. Срок на зреене: третата десет-
дневка на юни –  началото на юли. Дърво: умерено до 
силнорастящо с широкопирамидална, средно гъста 
корона. Родовитостта е много добра. Устойчивост-
та му на зимни студове и късни пролетни мразове 
е много добра. Цъфтеж: късен, образува кръстоса-
нонесъвместима група със сортовете „Козерска“ и 
„Гермерсдорфска“. Добър опрашител е „Ламберт“. 

Плодове: едри (7,2 g), от типа на хрущялките, широ-
косърцевидни със заоблен връх и много добри вку-
сови качества. 
 Мизия. Произход: получен е от кръстосването 
на сортовете „Ламберт“ и „Козерска“. Срок на зрее-
не: първата десетдневка на юли (около седмица пре-
ди тези на Ламберт). Дърво: средна растежна сила, с 
пирамидална, средно гъста корона. Дървото е скоро-
плодно и с много добра родовитост. Устойчивостта 
на зимни студове и късни пролетни мразове е много 
добра. Цъфтеж: протича късно, почти едновременно 
с този на родителските сортове. Подходящ опраши-
тел е „Стар“. Плодове: едри (7,2 g), със сърцевидна 
форма и заострен връх.  Плодовото месо е плътно и 
с отлични вкусови качества.
 Данелия. Произход: създаден е чрез кръстос-
ване на сортовете „Хеделфингенска“ и „Гермерсдор-
фска“. Срок на зреене: плодовете узряват дружно в 
средата на юни, около 10 дни преди тези на „Бинг“. 
Узряването запълва празнината между времето на 
беритбената зрелост на „Бигаро Бюрла“ и „Бинг“. 
Дърво: средно силнорастящо, с широкопирамидална 
до кълбовидна корона. Дърветата започват да плодо-
дават средно рано, имат редовна и много добра ро-
довитост. Сортът има много добра студоустойчивост 
и устойчивост на късни пролетни мразове. Цъфтеж: 
полукъсен, 3 – 5 дни след този на „Бинг“. Ефективен 
опрашител е „Стела“. Плодове: едри (6,2 – 8 g), със 
сърцевидна форма и добре изразен, слабо заострен 
връх. Плодовото месо е плътно до много плътно, 
сладко кисело с много добри вкусови качества.
 Стефания. Произход: създаден е чрез кръс-
тосване на „Компакт Ламберт“ и „Стела 35 В-11“. 
Срок на зреене: плодовете узряват дружно в края на 
юни-началото на юли и са с привлекателна външ-
ност. Дърво: силнорастящо, с пирамидална, умерено 
гъста корона, без чупене на клони и разклонения под 
тежестта на плодовия товар и много добра родови-
тост. Устойчивостта на зимни студове и късни про-
летни мразове е много добра. Цъфтеж: късен, което 
му дава предимство пред други сортове, с оглед из-
бягване на повреди от пролетни мразове. Плодове: 
едри до много едри (7,4 – 8,4 g), широкосърцевидни, 
с добре изразен връх. Плодовото месо е сладко кисе-
ло с много добри вкусови качества.
 Суперстар. Произход: получен е от кръстос-
ването на сортовете „Сенека“  и „Ранна от Вил“. 
Срок на зреене: втората десетдневка на май. Дър-
во: средно силно растящо с умерено гъста корона, 
скороплодно, много родовито. Цъфтеж: ранен, оби-
лен, самостерилен. Подходящ опрашител – „Бигаро 
Бюрла“. Плодове: средно едри (4,5 g), сърцевидни, с 
меко плодово месо и добри вкусови качества. 
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 Дима. Произход: получен е от кръстосването 
на сортовете „Ван“ и „Стела“. Утвърден е от ИА-
САС през 2014 г. Срок на зреене: плодовете узряват 
в края на втората десетдневка на юни, с около 3 дни 
след тези на „Ван“. Дърво: растежната сила е умере-
на, близка до тази на „Ван“. Образува сравнително 
рядка корона. Скороплоден и родовит сорт. Цъфтеж: 
късен, средната дата на начало на пълен цъфтеж е 
20 април, с около 5 дни след този на „Ван“. Това е 
първият самоплоден черешов сорт, създаден в Бъл-
гария. Плодове: едри до много едри (8,3 g). Плътно-
месест е, по форма, едрина, оцветяване на кожицата 
и особености на плодовото месо и сока приличат на 
майчиния сорт „Ван“. Сортът „Дима“ е награден със 
златен медал и диплом за иновация от Шесто нацио-
нално изложение „Изобретения, трансфер, инова-
ции“ ИТИ, 2015 г.
 Васиника. Произход: получен е от кръстосва-
нето на сортовете „Ван“ и „Стела“. Утвърден е от 
ИАСАС през 2014 г. Срок на зреене: узряват около 
средата на юни, с около 5 – 6 дни преди тези на „Ван“, 
с което успешно запълват времето между ранозрее-
щите („Бигаро Бюрла“) и среднозреещите („Ван“) 
сортове. Дърво: растежната сила на сорта е средно-
силна, по-голяма от тази на „Ван“. Образува средно 
гъста корона. Скороплоден и родовит сорт. Цъфтеж: 
ранен, средната дата на начало на пълен цъфтеж е 
10 април, с около три дни преди „Ван“. Подходящ 
опрашител е „Стела“. Плодове: много едри (8,6 g), 
широкосърцевидни до закръглени, с черно-червено 
оцветена плодова кожица. Плодовото месо е плът-
но с отлични вкусови качества. Сортът „Васиника“ е 
награден със златен медал и диплом за иновация от 
Десето национално изложение „Изобретения, транс-
фер, иновации“ ИТИ, 2017 г. 
 Алекстон. Произход: получен е от кръстосва-
нето на сортовете „Ван“ и „Стела“. Утвърден е от 
ИАСАС през 2014 г. Срок на зреене: узряват в края 
на второто десетдневие на юни, почти едновременно 
с тези на „Ван“. Дърво: растежната сила на дървото 
е слаба до умерена, по-слаба от тази на „Ван“. Об-
разува  рядка корона. Скороплоден и високо родо-
вит сорт. Цъфтеж: Средната дата на начало на пълен  
цъфтеж е 15 април, с около 2 дни след този на „Ван“. 
Алекстон е също самоплоден сорт, което му дава 
предимство спрямо други самостерилни сортове. 
Плодове: едри (7,6 g), широкосърцевидни, подобно 
на бащиния сорт „Стела“. Плодовото месо е плът-
но, с черно-червено оцветена кожица и много добри 
вкусови качества. Сортът „Алекстон“ е победител в 
конкурса за иновации на АГРА, 2019 г. в категория 
„Научни разработки“.
 Подложката е основата на овощното дърво, 

която обуславя до голяма степен вегетативните и 
репродуктивните прояви на присадниците и дълго-
летието на дърветата. Основните изисквания към 
подложките са добра приспособимост към почве-
но-климатичните условия на района, съвместимост 
със сортовете присадници, относително по-слаб 
растеж, скороплодност и висока продуктивност на 
дърветата, по-добра устойчивост на асфикция, студ 
и засушаване, както и на икономически важни боле-
сти и неприятели [3].
 ИК-М8 и ИК-М9. Селекционирани са чрез 
индивидуален отбор от природни популации на ма-
халебка. Размножават се чрез семена, които имат 
добра кълняемост и зелени резници. Притежават и 
добра съвместимост с черешовите сортове, умерен 
растеж и висока продуктивност на присадниците, 
добра устойчивост на летни засушавания. И двете са 
свободни от вируси, не се заразяват от бактериален 
рак по корените и са студоустойчиви. Утвърдени 
са като нови подложки за черешата и вишната през 
1993 и 1996 г.
 Разгледани са въпроси на технологията на съз-
даване и отглеждане на черешови и вишневи насаж-
дения като изисквания към екологичните условия, 
избор на място, предпосадъчна подготовка, разстоя-
ния и системи на засаждане, избор на подложки, из-
бор на сортове и подреждането им в насажденията, 
засаждане, резитба, напояване, торене, поддържане 
на почвената повърхност, растителна защита – ико-
номически важни болести и неприятели и борбата 
срещу тях, пчелоопрашване, беритба (ръчна и меха-
низирана) и транспорт на плодовете, икономическа 
ефективност [10, 11].
 Създаване и отглеждане на черешови на-
саждения [12] и свидетелство за утвърден научен 
продукт за внедряване в практиката. Включва основ-
ните аспекти от морфологията, биологията и еколо-
гичните изисквания на черешата. Разработени са ос-
новните въпроси по избора на подходящи подложки 
и сортове, изискванията към качеството на посадъч-
ния материал, подготовката на почвата за засаждане 
на дръвчетата и тяхното отглеждане (резитба, торе-
не, поддържане на почвената повърхност, борбата с 
основните болести и неприятели).
 Технология за отглеждане на черешови на-
саждения. Технологията включва сортовете „Да-
нелия“ и „Стефания“, присадени на подложката 
ИК-М9, с разстояния на засаждане – 5 х 5 m, вклю-
чително и на тераси; торене: 18 – 20 kg N/da и пе-
риодично през 3 години 25 – 35 kg P2О5 и К2О/da; 
поддържане на почвената повърхност – черна угар 
(почвообработки и приложение на хербициди); фор-
миране – храстовидна корона, съкращаването на 
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70 – 80 cm спомага за по-малък обем на короната, 
поддържа се на височина 3 – 3,5 m; растителна за-
щита – за неплододаващия период се препоръчват 
от две до четири пръскания, а през плододаващия – 
от три до пет срещу ранно и късно кафяво гниене 
(Monilinia laxa и Monilinia fructigena), цилиндрос-
пориоза (Blumerella jaapii), бактериен рак/пригор 
(Pseudomonas syringae) и черна черешова листна 
въшка (Myzus cerasi); балансова стойност – 1500 lv/
da, нетен доход – 825 lv/da, норма на рентабилност – 
158%. Отглеждане под полиетиленово покритие  ре-
дуцира напукването на плодовете с 80 – 85%. През 
2013 г. е подписан договор за внедряване с Fujian 
Yuhuang Oil-Tea Development Company Limited, гр. 
Пинян, провинция Фудзиен, Китай. Технологията е 
наградена със златен медал и диплом за иновации на 
АГРА, 2013 г. в раздел „Машини, инвентар и техно-
логии в растениевъдството“, Пловдив [13].
 Основен приоритет при овощните видове е 
непре къснатото подобряване на сортимента. През 
последните години селекционната дейност при че-
решата в института е свързана с преценка на отбра-
ни елити за качества като родовитост [14], устойчи-
вост на напукване [15] и на късни пролетни мразове 
[16].
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INTERNATIONAL YEAR OF FRUITS AND VEGETABLES. OUR
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Dimitar Sotirov, Iliyana Krishkova, Simeon Krumov, Stanislava Dimitrova

Abstract: The United Nations has declared 2021 as the International Year of Fruits and Vegetables. The Year aims to raise 
awareness of the nutritional and health benefits of consuming more fruits and vegetables as part of a diversified, balanced and 
healthy diet and lifestyle as well as to direct policy attention to reducing loss and waste of these highly perishable produce 
items. During the 90-year history of the Institute of Agriculture – Kyustendil the cherry cultivars Pobeda, Cherna Konyavska, 
Kyustendilska chrustyalka, Bulgarska chrustyalka, Mizia, Danelia, Stefania, Superstar, Dima, Vasinika and Alexton and the 
rootstocks IK-M8 and IK-M9 were created. Technology for growing of cherry plantations was created. Signed a contract for 
implementation with China, firm Fujian Yuhuang Oil-Tea Development Company Limited. 
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НАУЧНИ	ИЗЯВИ	В	СУБ

Доц. д-р Лидия Гълъбова, 
секция „Технически науки“ към СУБ,

доц. д-р Мина Даскалова,
секция „Икономически науки към СУБ,

Технически университет – София

 От 13 до 14 септември 2021 г. в Учебно-спортна оздравителна база „ЛАЗУР“ на Техническия 
университет – София (ТУ – София) в гр. Созопол се проведе съвместен Международен семинар на 
тема: „Нематериални активи, човешки капитал и усещане за удовлетвореност в променяща се техно-
логична, социална и икономическа среда“ (http://www.icwwb.org/). Семинарът е организиран в рамките 
на  инициативата „Дни на науката на ТУ – София“. Тази година негови съорганизатори са финландска-
та компания Intangibles Management Finland Oy Ltd и секциите „Икономически науки“ и „Технически 
науки“ на Съюза на учените в България. Участниците бяха от ТУ – София, Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, Съюза на учените в България, БАН, Intangibles Management Finland Oy Ltd, The 
Edge: R&BD Bulgaria и Global Opportunities Commercialization, Melbourne, Australia. Участваха 14 души 
от България, Финландия и Австралия. Докладите, представени по време на работния семинар, бяха 
предварително анонимно рецензирани от десетчленно жури с представители от България, Ирландия, 
Италия и Финландия. По време на хибридно провежданите сесии бяха представени осем доклада. 
 Семинарът беше открит от Ректора на ТУ – София, който изтъкна значението на подобен род на-
учни формати за развитието на научноизследователската дейност на университета и за утвърждаването 
му като изследователски университет. Той подчерта, че ТУ – София има важно значение за обвързване 
на научноизследователската и образователната дейност с потребностите на приоритетните за нацио-
налното стопанство и индустрията направления.  
 Семинарът беше посветен на изключително актуалния в съвременните динамични условия на 
развитие на световната икономика проблем, свързан с нематериалните активи. Те са тази част от ак-
тивите, които с изключение на обектите на интелектуална собственост не се отчитат и измерват от 
финансовата система на организацията и кореспондират на тацитното знание (tacit knowledge). Инте-
ресът, който предизвикват, е породен от факта, че те трудно могат да бъдат формализирани и измерени 
количествено, но оказват съществено влияние върху процеса на генериране на стойност. 
 Целта на семинара бе да събере утвърдени учени, млади изследователи и докторанти, универси-
тетски преподаватели и специалисти от практиката от различни научни области, които споделят общ 
интерес към управлението на нематериалните активи, развитието на човешкия капитал и усещането за 
удовлетвореност на работното място. Семинарът включва две сесии и кръгла маса на същата тема. 
 Първата сесия беше посветена на широк спектър от проблеми, касаещи управлението на човеш-
кия капитал в условията на динамично променяща се среда и беше модерирана от доц. д-р Лидия Гълъ-
бова, зам.-ректор по научната и приложната дейност на ТУ – София. Първият доклад  беше посветен на 
темата за жените в предприемачеството, в условия на дигитално сътрудничество. На базата на проведе-
но проучване сред жени предприемачи в България и Австралия бяха очертани основните социално-пси-
хологически аспекти на дигиталното сътрудничество. Приведените от авторите доц. д-р И. Георгиева и 
Dr. Ria Aerts аргументи бяха, че в в новите условия на предприемаческата дейност оказват влияние не 
само технологичната страна, но и индивидуалните и социалните аспекти на комуникацията и свърза-
ността.
 Вторият доклад дискутираше проблеми на управлението на социалния капитал в условията на 

Съвместен международен семинар и кръгла маса на тема: 
„Нематериални активи, човешки капитал и усещане

за удовлетвореност в променяща се технологична,
социална и икономическа среда“
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пандемия. Основната цел беше да се допринесе за по-доброто разбиране от страна на мениджърите на 
ролята и значението на социалния капитал. В резултат на задълбочено литературно проучване и елек-
тронно проведена анкета докторантът Л. Недева аргументира, че основна роля в този процес има споде-
лянето на знания и информация между служители и мениджъри. Това осигурява гъвкавост на бизнеса, 
което е особено важно в новите условия. 
 В следващия, трети доклад, беше представена нова, практическа рамка за подобряване на обу-
чението по предприемачество. Тя се основава на използването на технологии за анализ на данни. Раз-
работването на рамката е в резултат на дългогодишния практически опит на Й. Драгиев и доц. д-р П. 
Русков – специалисти, работещи в сферата на обучението по предприемачество, в преакселераторната 
програмата Beyond. Като основен акцент и новост в рамката беше представена възможността, която 
анализът на данни дава за по-доброто идентифициране на ключовите фактори за успех и ще допринесе 
за максимизиране на тяхното влияние. 
 Целта на авторите на четвъртия доклад беше да запознаят участниците в семинара с разпрост-
ранението и финансово-икономическото влияние на мениджмънта посредством лична мотивация 
(Management by Self-Determination – MbSD) във Финландия. За целите на изследването е разработен 
модел, състоящ се от няколко компонента и предлагащ възможност да се оцени връзката и влиянието на 
този вид мениджмънт върху финансовото представяне на компанията. Основен извод, до който Prof. G. 
Dr. Ahonen, Dr. O. Aura, Dr. T. Hussi и Prof. Dr. J. Ilmarinen стигат, е че макар и на пръв поглед да няма 
пряка връзка между двете, всъщност доброто икономическо представяне на компанията е съществената 
предпоставка за съществуването и на лична мотивация, а оттам и на такъв тип мениджмънт, а не обра-
тното.
 Втората сесия беше модерирана от доц. д-р Мина Даскалова, зам.-декан на Факултета за англий-
ско инженерно обучение, като основно вниманието в нея беше фокусирано върху удовлетвореността на 
работното място във висшите училища в условията на ускорена дигитализация. 
 Първият доклад беше представен от проф. д-р Д. Сотирова, която запозна аудиторията с резул-
татите от своите изследвания, които показват, че същността на човешкия капитал и усещането за удо-
влетвореност имат нужда от философско обосноваване, което е възможно чрез моралната философия 
на грижата. Авторката привежда аргументи, че прилагането на такъв подход ще доведе до съществени 
промени на основни понятия в управлението на организациите. От практическа гледна точка означава, 
че разкриването на мястото на „грижата“ и „грижовното лидерство“ ще спомогне за въвеждането на 
управление, при което ангажираност, удовлетвореност и привързаност към работата не са празни думи. 
Следващият доклад, представен от гл. ас. д-р Б. Маринов, беше посветен на личностните фактори, оказ-
ващи влияние върху увеличаване на психологическото усещане за удовлетвореност при отдалечени ус-
ловия на работа. Практическата приложимост на разработката се изразяваше в това, че беше предложен 
многокритериален модел, който може да послужи като отправна точка при разработването на тестове, 
насочени към увеличаване на ефективността на работата в екип. 
 В третия доклад бяха засегнати проблемите на баланса между работа и свободно време на акаде-
мичния състав при процеса на дистанционно обучение по време на COVID кризата. Целта на авторa, гл. 
ас. д-р Д. Димов, която той си е поставил в изследването, е да се идентифицират и анализират основните 
предизвикателства пред академичния състав на Стопанския факултет на ТУ – София при отдалечената 
форма на обучение по време на пандемията 2020 – 2021г. В резултат на това ще могат да се разработят 
предложения за подобряване на усещането за удовлетвореност и баланса работа – свободно време при 
работа в дигитална среда. 
 Четвъртият доклад, логично продължавайки темата от предходния, разкри кои са най-силно за-
сегнатите компоненти на усещането за удовлетвореност на работното място от ускореното навлизане 
на дигитализацията във висшите училища. Авторите доц. д-р Л. Гълъбова и доц. д-р М. Даскалова 
представиха разработения от тях модел за целите на проучването, състоящ се от пет компонента: фи-
зическо здраве и функционален капацитет, емоционално състояние, социален статус, човешки капитал 
и интелектуални аспекти, материално и финансово състояние. На базата на този модел са анализирани 
резултатите от проведено за целта пилотно проучване сред преподаватели. Основните изводи са, че 
влиянието на ускореното навлизане на дигитализацията във висшите училища има както положител-
но, така и отрицателно влияние, като най-силно засегнати в негативен план са елементите, свързани с 
емоционалния аспект, поради новите изисквания на работата, които водят до по-високи нива на стрес. 

НАУЧНИ	ИЗЯВИ	В	СУБ
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Физическият и финансовият компонент на удовлетвореността на работното място във висшите учили-
ща не са съществено засегнати. 
 Следобедната сесия, председателствана от доц. д-р М. Даскалова, беше под формата на кръгла 
маса, като се дискутираха въпросите за човешкия капитал, неявните активи и усещането за удовлет-
вореност на работното място в условията на ускорена дигитализация. Проведената дискусия засягаше 
както чисто концептуалните, философските и психологическите аспекти на човешкия капитал, така и  
резултатите от проведените проучвания, отнасящи се до въздействието на социалнно-икономическите 
промени, причинени от пандемията, и безпрецедентно бързото развитие на цифровите технологии вър-
ху управлението на неосезаемите активи. 
 Проф. д.ик.н. Р. Чобанова, председател на секция „Икономически науки“ към СУБ, обобщи, че 
семинарът привежда аргументи, че нематериалните активи имат нови форми на проявление, различни 
от тези, за които е прието да се прави финансова оценка. Те могат да се групират като свързани с лич-
ността на работещия и на мениджмънта, както и с резултатите от дейността им. Сред новите форми на 
нематериални активи са усещането за удовлетвореност от работното място, от работата, отдалечена от 
работното място, от мотивацията, определена от резултатите от осъществявания мениджмънт в про-
меняща се технологична, социална и икономическа среда. Ускорената дигитализация, драматичната 
промяна в световната икономика и съответстващото социално поведение, както и  в резултат от COVID 
кризата, налагат нови изисквания към управлението, като поставят проблема за „грижата“ и „грижов-
ното лидерство“ като нови форми на нематериалните активи, които нямат  финансово  изражение. В 
заключение бе направен изводът, че значението на изследването на новите видове нематериални активи 
открива широки перспективи за нови интердисциплинарни изследвания в това направление.
 Организаторите на семинара изказват благодарност на ТУ – София и на НИС при ТУ – София за 
финансовата подкрепа и предоставената възможност за провеждане на семинара.

INTERNATIONAL WORKSHOP AND ROUND TABLE ON THE TOPIC: INTANGIBLES, 
HUMAN CAPITAL AND WORK WELL-BEING IN TIMES OF CHANGING TECHNOLOGICAL, 

SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT
Lidia Galabova, Mina Daskalova  

Abstract: The workshop Intangibles, Human Capital and Work Well-being in Times of Changing Technological, 
Social and Economic Environment (http://www.icwwb.org/) took place in the town of Sozopol, Bulgaria on 13th 
– 15th of September, 2021.The workshop was part of the „Science Days of TU – Sofia“ initiative. Co-organizers 
of the event were Intangibles Management Finland Oy Ltd and the Union of Scientists in Bulgaria – the Economic 
Sciences Section and the Technical Sciences Section. The participants were from Bulgaria, Finland, Australia. The 
presented papers were peer reviewed by an international editorial board. 
The Rector of the Technical University of Sofia opened the workshop emphasizing the great impact that such events 
have not only on the development of the research activities at the university but also on its recognition as a leading 
research university. 
The purpose of the workshop was to explore the impact of social and economic changes caused by the world pandemic 
on intangibles management. An additional topic of interest was the parallel unprecedentedly fast development of 
digital technologies. All these factors have led to substantial change of the external environment, which affects 
human capital and work well-being.
The international workshop on Intangibles, Human Capital and Work Well-being in Times of Changing Technological, 
Social and Economic Environment is aimed at bringing together established scholars, young researchers, academics, 
practitioners and policy-makers from various fields united by their interest in the management of intangibles, human 
capital development, and work well-being. 
The conclusions that have been drawn were that the steady trend towards digitalization and the dramatic change in 
world economy and social behavior as a result of the pandemic crisis had placed new demands on human capital 
development and had imposed new requirements on intangibles management. Furthermore, the impact of the study 
of intangibles opens up a wide perspective for interdisciplinary research in this field of science.  
Key words: Human Capital; Work well-being; Intangibles; Digitalization
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ПРОФ. Д.Б.Н. НИНА БАКЪРДЖИЕВА
(1932 – 2021)

 На 7 октомври 2021 г. ни напусна почетният член на Съюза на учените в България, проф. д.б.н. 
Нина Бакърджиева – учен със значителни приноси в областта на физиологията и биохимията на расте-
нията, както и в областта на теоретичната и еволюционната биология.

 Родена е на 14 декември 1932 г. в София. Като редовен аспирант (докторант) в Института по 
биология при БАН от октомври 1955 г. Н. Бакърджиева има шанса да бъде под тройното научно ръ-
ководство на изтъкнатите български  учени проф. Радой Попиванов –  по общите проблеми на био-
логията, на проф. Петър Илиев и проф. Кирил Попов – по въпросите на физиологията на растенията.  
Изследванията ѝ са насочени към физиологична обосновка и анализ на идеите на акад. Методий Попов 
за самоконтрола и регулацията на жизнените функции при растенията. Това интересно начало на твор-
ческата кариера на проф. Нина Бакърджиева дава отражение върху нейния бъдещ научен светоглед. 
През 1959 г. тя е избрана за научен сътрудник, през 1972 г. – за ст.н.с. ІІ ст., а през 1984 г. – за ст.н.с. 
І ст. Освен защитената през 1965 г. дисертационна тема „По някои въпроси на листното приемане на 
вода и разтворени вещества“ за присъждане на научната степен „кандидат на биологическите науки“ 
(доктор) и през 1982 г. – дисертационна тема „Йонна регулация на метаболизма в растенията“ за при-
съждане на научната степен „доктор на биологическите науки“, през целият си творчески път проф. 
Нина Бакърджиева има определена насоченост и талант към философските и теоретичните проблеми 
на биологията. Това ѝ дава възможност с лекота да се справи с обосновката, защитата и ръководство-
то на новосъздадената от проф. Георги Георгиев (тогава ръководител на Катедрата по физиология на 
растенията към СУ „Св. Климент Охридски“) Секция по саморегулация на метаболизма в растенията 
отначало като заместник-ръководител на секцията (от 1972 до 1984 г.), а след това още 16 години и като 
ръководител на самата секция.

 Научноизследователската дейност на проф. д.б.н. Нина Бакърджиева е съсредоточена върху йон-
ната регулация на метаболизма в растенията, регулацията на ензимната функция, ензимната хетеро-
генност, еволюцията на биологичната катализа и метаболизма в растенията, преноса на генетична ин-
формация в растенията, структурно-функционалните отношения в предбиологичната и биологичната 
еволюция, механизмите и принципите на саморегулация в биологичните системи и тяхната еволюция. 
По време на дългогодишната си научноизследователска дейност тя разработва и въпроси с екологична 
насоченост – саморегулация и стресови фактори, еволюционни основи на функционалното равновесие 
в живия свят.

 Научната и публикационната дейност на проф. Бакърджиева е разнообразна и значителна. На-
учните ѝ приноси са намерили място в една монография, над 135 научни публикации и над 70 науч-
нопопулярни, над 80 обзорни, информативни и научнопопулярни статии, както и е извършвала огро-
мна редакторска дейност. Автор е на мемоарната книга „Из криволиците на моето време. Преживяно 
и премислено“ (2004), както и на научно-популярната книга „Явлението живот: Познаваме ли го?“ 
(2007), в която, опирайки се на постиженията на съвременната наука, умело ни представя дискусията 
за границата между живата и неживата природа – от самоорганизиращите се живи системи до човека 
с неговото място в съвременния свят с проблемите, задачите и трудните решения, които стоят пред 
съвременното човечество.

 Под научното ръководство на проф. Бакърджиева защитават 2 докторанти и 12 дипломанти. Чела 
е лекции в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и на участници в следдип-
ломна квалификация на учители-биолози. Рецензент е над 20 дисертации за докторски дисертации, 
както и на значителен брой научни статии.

 Проф. Бакърджиева е участвала в над 20 международни конгреса, симпозиуми и съвещания и 
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в 16 Национални конференции и симпозиуми. Изнасяла пленарни лекции на Първия Световен сим-
позиум по растителни пероксидази в Женева като поканен лектор, на симпозиумите по еволюционна 
биология в Прага и Пилзен, на симпозиуми по стимулация на растенията в България и др., доклади в 
Лабораторията по биомембрани и клетъчни повърхности към Екол нормал супериер в Париж по тяхна 
покана, в Института по биохимия в Майнц, в Катедрата по биохимия на Университета в Люблин и 
др. Била е член на редица оргкомитети на Национални конференции и Международни симпозиуми, 
редколегии, научни съюзи и дружества, комисии и др. Самата тя е един от основните организатори и 
председател на международните симпозиуми по „Саморегулация на метаболизма в растенията“, про-
ведени успешно през 1985 и през 1991 г. в МДУ „Фредерик  Жолио-Кюри“ в гр. Варна. Участвала е 18 
години в Специализирания научен съвет по физиология и биохимия на растенията при ВАК, 20 години 
в НС на Института по физиология на растенията „Акад. М. Попов“ при БАН, била е от юли 1992 г. член 
на Президиума на ВАК, главен научен секретар на ВАК (1993 – 1995), член на Научния съвет на Ин-
ститута по ботаника  и на Централната лаоборатория по обща екология при БАН, на Международното 
дружество по изучаване произхода на живота (ISSOL) и на Федерацията на европейските биохимични 
дружества.

 Член е на СУБ от 1964 г. – секция „Биохимия и биофизика“, основател и председател на секция 
„Теоретична и еволюционна биология“ (1994 – 2012). Секцията провежда научни сбирки, на които се 
изнасят доклади, предимно върху основополагащи концепции от областта на теоретичната и еволю-
ционната биология; информации за международни прояви, както и обобщаващи доклади по съвремен-
ни научни проблеми на еволюционната теория, научна сесия „Теоретичната и еволюционната биология 
– днешно състояние и приоритетите в 21 век“ (1999),  научен семинар на тема: „Еволюция и екология“ 
(април 2003), в който един от акцентите е поставен върху кризите и катастрофите в растителния свят и 
др. От 2003 до 2015 г. проф. Бакърджиева е член на Редакционния съвет на съюзния печатен орган сп. 
„Наука“. 

 През 1982 г. е удостоена от Съюза на учените в България със специалната съюзна награда „За 
постижения в областта на науката“. Почетен член е на СУБ от 2004 г.

 Със своята научноизследователска, творческа, редакторска, преподавателска и научноорганиза-
торска дейност проф. д.б.н. Нина Бакърджиева остави трайна следа в областта на растителната биоло-
гия.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА Ѝ!

    Управителен съвет на Съюза на учените в България
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Поезията е продукт на въображението, филосо-
фията на ума, историята пък е на паметта

     Роджър Бейкън, ХІІІ в.

 В навечерието на своята 85-та годишнина за-
служилият български учен академик Васил Гюзелев 
поднесе нова поредица от седем книги, наречена от 
него Седмокнижие за средновековната история на 
България. С това заглавие той остана варен на ка-
узата в своето научно поприще – да изследва нео-
бятното средновековно българско минало. В първата 
книга на неговия обемен седемтомен труд са препе-
чатани 25 студии и статии, без изменения (или с мал-
ки промени) на текста, публикувани в периода 1973 
– 2018 г. Те са представени в четири дяла. Дял І (Ев-
ропа – Византия – Константинопол – Средновековна 
България) съдържа седем публикации: 1. Представа-
та за Европа през Средновековието; 2. В защита на 
Европейското средновековие; 3. Българските земи и 
тяхното население в географско-пътеписната книж-
нина ІV – ХІV век; 4. Средновековна България в ев-
ропейското пространство; 5. Византийската импе-
рия и Българското царство в мир и бран; 6. Цариград 
и българите през Средновековието (VІІ – ХV век); 
7. Атлантическият път – портата към Новия свят. 
Европейският ХV в. и откриването на Америка. Дял 
ІІ (Средновековна България – зараждане, същност и 
история) съдържа седем публикации: 1. Стопанско 
развитие, социална структура и политическа орга-
низация на прабългарите ІV – VІІ век; 2. Държава 
– църква – народност – култура (Кратък очерк); 3. 
България и Византийската империя (опит за харак-
теристика на техните взаимоотношения); 4. Бележ-
ки върху историята на Самуилова България; 5. По-
ложителни и отрицателни явления и процеси през 
управлението на Българското царство по време на 
първата Асеневска династия (1185 – 1280); 6. Бъл-
гарското царство през ХІІІ век: Насоки и фактори 
във външната му политика; 7. България в папската 
политика на Балканите през 1352 – 1396 г. Дял ІІІ 
(Град, столици и религиозност) съдържа седем пуб-
ликации: 1. Поселищната история на средновековна 
България – изследвания и задачи; 2. Средновековни-
ят български град – обща характеристика; 3. Столи-

Васил Гюзелев

Седмокнижие за сред-
новековната история на 
България (ІV – ХV век). 

Книга 1. Тълкувания 
върху българското и 

европейското 
средновековие

 София: Издателство на 
Българската академия на 
науките „Проф. Марин 
Дринов“, 2018, 444 с. 

ISBN 978-954-322-954-3.

ци, резиденции и дворцова култура в средновековна 
България (от номадския стан към царския двор); 4. 
Охрид в българската история и в историописа от 
ХІІІ – ХVІІІ век; 5. Средновековният Търнов – ду-
ховна столица на славянската православна общност; 
6. Византийско-българският диалог в областта на 
културата; 7. Религиозна търпимост и несъвмести-
мост в отношенията между гърци и българи, пра-
вославни и католици в историята на България през 
ХІІІ – средата на ХІV век. Дял ІV (Личности, вла-
детели, летописци) съдържа четири публикации: 1. 
Личностите от българското средновековие в истори-
ографско измерение; 2. ΠΑΙΔΕΙΑ на средновековни-
те български владетели (VІІ – ХІV в.); 3. „Българите 
с вродена дарба“;  4. Българският книжовник лето-
писец от ХІІІ – ХV век. 
 Заключенията на Васил Гюзелев за дóсега на 
българите с Византийската империя и със Средна и 
Западна Европа през средните векове са изпълнени 
със зрелостта на високоумната мъдрост и истори-
ческа проницателност на автора. Ето някои от тях: 
Най-главният и основен факт в човешката история 
между ІV и ХV в. е раждането, развитието и утвър-
ждаването на Европа, която заела първенстващо 
място сред известните други два континента – Азия 
и Африка: раждането на една предприемчива, дръз-
ка и вярваща в своята историческа мисия да цивили-
зова света Европа… Може само да се съжалява, че 
европейският православен Изток в най-решаващите 
периоди от средновековното си развитие е бил ли-
шен от развитието на онези явления и тенденции, 
от онези предпоставки и импулси, които оплодиха 
и ускориха развитието на Западна Европа. Свързан 
и детерминиран от Азия, която непрекъснато бълва-
ше от утробата си все нови и по-дръзки завоеватели, 
източноправославният европейски свят бе принуден 
непрестанно да се противопоставя на нашественици, 
да потъва под тежестта на своите проблеми и да уве-
личава дистанцията на своето историческо изоста-
ване. Някои от неговите народи изживяха всъщност 
две средновековия: едно собствено и друго – чуж-
до; други пък – две собствени (с. 45 – 46); Не може 
да има каквито и да е съмнения, че в твърде голяма 
степен мястото на Средновековна България в исто-
рико-културното наследство на Европа се определя 
от нейната роля в съхраняването и развитието на 
славянската писмовност и книжнина. Това именно я 
превърна в края на ІХ–Х в. в първия духовен вожд на 
славянския свят (с. 77); Всеки народ в историческо-
то си развитие „пише“ три книги за своята история: 
история на своята държава, история на своята етни-
ческа общност и история на своята култура. Позна-
ването и на трите единствено може да разкрие него-
вата същност, роля и значение в историята на един 
географски район, на континента и на света (с. 157); 
Многовековното българо-византийско съседство, 
противопоставяне и взаимно влияние в крайна смет-
ка води до създаването на един модел на общуване в 
европейската история, който има своите корени през 
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Средновековието, но твърде дълго съхранява беле-
зите си в една духовност и нейните прояви (с. 189); 
В българската историопис и памет през ХІІІ – ХІV в. 
Охрид заемал важно място не само като някогашна 
тяхна [на българите]  столица и значимо в историята 
им църковно средище, но и като град на българската 
святост и книжовност. През столетията сред тях не 
заглъхвала неговата съдба (с. 324); Както Йерусалим 
е определян като „средище на духовно-религиозния 
свят на християните“, „пъпа на земята“, така Търно-
во се превърнало в истинска столица на българското 
и славянското православно духовно развитие. Оттук 
тръгвало всяко обновление и преди всичко „изправя-
нето на славянските книги“ през ХІV в… Като град в 
православната вселена Търново било схващано като 
истинско „чедо на майката и царицата на градовете“ 
– Цариград (с. 327 – 328); Средновековна България 
не само възприема частично (главно във владетел-
ския двор, църквата, манастирите и в монашеските 
среди) византийския етатичен и културен модел, но 
в значителна степен го променя, адаптира и го пра-
ви достъпен за една приобщена към православие-
то славянска и влахо-молдавска среда. Прототипът 
на българската средновековна култура, формирана 
трайно от средата на ІХ в. насетне, е византийски, 
но съзнателно, преднамерено и целенасочено селек-
циониран, модифициран и пригаждан към етническа 
и социална среда с друго светоусещане и разбиране 
– „варварска“. Вплел в себе си византийското вли-
яние, културният модел на средновековна България 
не се превръща в негово копие или лошо подража-
ние, а в непознат дотогава модел, станал прототип на 
други култури и общности. В това именно се състои 
неговата уникалност (с. 344).
 Тези и други тълкувания на В. Гюзелев за ис-
торията на средновековна България, някои от които 
останали незабелязани от научната общност, са на-
мерили място в първата книга на неговото Седмо-
книжие. Те са поучителни за опитите да се осмисли 
мястото на  България и българите в историята на 
средновековна Европа.
                                

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

Бернар Олзер. 
Жан -Батист Мишел
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София

Превод от френски Тони 
Николов. Редактор Венета 
Домусчиева. С., Фондация 
„Комунитас“ (Християн-
ска библиотека). С., 2020, 
144 с., ISBN 978-619-224-
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 Авторът на книгата, Бернар Олзер, е френски 
духовник, бивш генерален секретар на Конгрегаци-
ята на августинците на Успението (т.нар. Успенци).  
Той представя своята мисия по изясняване съдбата 

Роксандра 
Памукова-Майкълсън

В търсене на здраве, 
вечна младост и безсмър-
тие – иновативен принос 

на цивилизациите на 
трако-пеласгите. Том I.

 София, Издателство на 
БАН „Проф. Марин Дри-
нов“, 2021, 256 с., ISBN 

978-619-245-111-0

 Трако-пеласгите (траките) създават на Балка-
ните и в съседните ареали иновативна, високоразви-
та култура, известна като Дунавската цивилизация. 
Тя по настоящите данни е възникнала през VII хил. 
пр.н.е. Епохата е определена от изследователите 
като „златните хилядолетия“, през които се поставят 
основите на най-ранните емпирични науки в Евро-
па, сред които са астрономията, медицината, градоу-
стройството, хигиената, общественото здраве и др. В 
резултат се развиват редица иновативни технологии. 
Възниква и най-древната писменост на континента, 
състояща се от над 700 знака (с всички регионални 
варианти).
 Стотици литературни източници от Антич-
ността до нашето съвремие, както и хиляди арте-
факти, които са разгледани в книгата, потвърждават 
значимия принос на трако-пеласгите към прогреса 
на европейската цивилизация и медицина.
 Съвременни проучвания, които се предста-
вят детайлно, доказват, че медицината на трако-пе-
ласгите и по-късно – на българите, е носителка на 
най-дългогодишния практически опит в Европа. 
Емпиричните наблюдения за действието на лекар-
ствените растения са се предавали и обогатявали от 
поколения медици от древността през хилядолетия-
та, за да създадат безценна обширна база знания за 
лечението на болестите и за тяхната профилактика.
Настоящата книга е предназначена за читатели с ин-
тереси към историята, медицината, общественото 
здравеопазване, фармацията, природните науки, ар-
хитектурата, политологията, икономиката, етноло-
гията, иновативните технологии на древността и др. 

Проф. Славка Проданова Лукипудис



на тримата отци – успенци: Павел Джиджов, Камен 
Вичев, Йосафат Шишков,  осъдени на смърт и раз-
стреляни през 1952 г.  в София. В основата на из-
ложението е неговото посещение  в България през 
ноември 1994 г. и множеството срещи с български 
учени, духовни лица, близки и познати на репреси-
раните и въобще свидетели на епохата и събитията. 
Книгата е написана в тясно сътруничество с писате-
ля Жан-Батист Мишел.
 Въз основа на мисията на Олзер в България, 
по-късно, през 2002 г., тримата отци са беатифици-
рани от папа Йоан-Павел ІІ. Текстът съдържа два 
взаимносвързани акцента. Първият отразява ситуа-
цията в България скоро след падането на комунис-
тическия режим. Правят впечатление много точните 
наблюдения върху обществената обстановка, фор-
миращите се оценки за миналото,  поведението на 
лицата, преживели репресии от комунистическия 
режим. Откроени са контакти с учени, процеси на 
търсене на документални свидетелства.
 Вторият акцент е поставен върху живота и 
дейността на тримата отци – успенци. Те са предста-
вени не само чрез биографични сведения, а и с под-
чертаване на тяхното поведение, характер, възгледи.
В изложението много умело са включени откъси от 
разговори и интервюта със съвременници. Те разши-
ряват представата и за епохата, и за ролята на три-
мата отци, и за политическия климат и репресиите 
през втората половина на 40-те и през 50-те години 
на миналия век. При това, трябва да се посочи, че 
става дума за свидетелства, запазени и направени 
обществено достояние единствено чрез страниците 
на тази книга. От значение  за историята на прехода 
са и наблюденията на обстановката в България през 
1994 г.
 Като цяло, текстът на Олзер и Мишел има зна-
чителна познавателна стойност за българския чита-
тел. Извън включената фактология и важни наблю-
дения книгата може да се посочи и като пример за 
документалистика, добре поднесена композиционно 
и езиково.

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Саша Лозанова, Стела 
Ташева

 Архитектура в изкуство-
то – изкуство в архитек-

турата.

С., изд. Полис, 2020, 172 с. 
с ил., ISBN 978-954-796-

082-4
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 Тандемът доц. д.изк. Саша Лозанова и доц. д-р 
арх. Стела Ташева е един от най-успешните и пло-
дотворни български екипи в областта на теорията, 
историята и обуславянето на взаимовръзката между 
изкуствата в тяхното видово, историческо и географ-
ско разнообразие.
 Високите индивидуални постижения в об-
ластта на архитектурознанието и изкуствоведските 
теоретични постановки, насложени в общите разра-
ботки  на този интердисциплинарен екип, се отли-
чават както със задълбоченост, професионализъм и 
нови ракурси по съответната проблематика, така и с 
пълнокръвната органичност и взаимнодопълване на 
двете гледни точки.
 Книгата „Архитектура в изкуството – изкуство 
в архитектурата“ е естествен резултат на тези коре-
лационни взаимодействия между двамата изследо-
ватели. Двете части, съответстващи на изследвани-
ята на двамата автори, макар и физически разделени 
в единадесет самостоятелни теми в дълъг истори-
чески период (от Античността до днес), изграждат 
множество паралели и връзки между ключови арте-
факти в техния културен контекст. 
 Архитектурният обект е важен елемент в из-
работката на античната керамика и ориенталските 
килими, в ретроспективното развитие на илюстра-
циите на приказки, както и ключовото присъствие на 
манастири в българската живопис. Освен неоспори-
мостта на фактите с подбора на тези примери, доц. 
Лозанова поставя акцент върху първостепенната 
роля на материалната среда в лицето на архитекту-
рата в дефинирането на запечатания кадър в сцено-
графията на всяко изкуство, обвързано с конкретен 
исторически отрязък. 
 От друга страна, доц. Ташева поставя акцент 
върху архитектурата като един от най-мощните ин-
струменти за въздействие и комуникация, освен 
безспорните ѝ утилитарни функции. Проблематика-
та, свързана с инструментите (най-вече различните 
изкуства), с които архитектурата постига тази свои 
задача, е развита в разнообразни изследователски 
полета, чрез паралели в различни времеви, стилов 
и географски контекст, чрез съпоставяне и противо-
поставяне, в търсене на устойчивото му проявление. 
 Двама автори чрез единадесет теми успяват 
в една книга не просто да пресекат две изследова-
телски гледни точки, а да създадат мрежа от опорни 
точки, позволяващи надграждане на прочита на ар-
тефактите и културния контекст в корелативна об-
вързаност на изкуствата.

Доц. д-р арх. Мария Давчева,
Архитектурно студио MIODESIGN



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

   Научни изследвания

   Информация, издания, изяви и международно сътручничество

   Насърчаване на стопански инициативи

   Развитие

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.

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 спи-
сания с импакт фактор.

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.

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

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



	 	
The first Congress Centre in

Bulgaria, built in „St. St. Constantine 
and Elena“ resort in 1966 
by the Union of Scientists
to host scientific events,

namely

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. Жолио-

Кюри“ позволява 
гъвкавост и 

пригодимост към 
всяка проява. 

Адресът	е:
Международен дом на учените

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

9006 Варна
Тел.: +359 (52) 999 988
         +359 889 359 006         

Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

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

The	address	is:
International House of Scientists

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

9006 Varna, Bulgaria
Tel.:  +359 (52) 999 988
         +359 889 359 006
         
Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

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

the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists

is the site you are looking for. The complex 
can accommodate a gathering of up

to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

→ loud speaker 
    system
→ recording
   facilities
→ projection
   equipment
→ Possibility for
    simultaneous
    translation,
    etc.

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

„Св. св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,

а именно
Международният дом на учените

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

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

симултантни срещи.


