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НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА
МЕДИЦИНА/ФИЗИОЛОГИЯ ЗА 2011

Доц. д-р Боян Димитров,
председател на секция "Генетика" към СУБ

Нобеловата награда за медицина/физиология за
2011 година беше присъдена на трима учени от три
различни страни: Брус Бойтлер (САЩ),  Жул Хоф-
ман (Люскембург) и Ралф Стейнман (Канада) за
техните постижения върху изясняване на механиз-
мите на активиране на имунната система. Едната
половина от наградата е дадена на Брус Бойтлер
и Жул Хофман за постиженията им върху изясня-
ване ключовите механизми на вродения имунитет,
а другата половина – на Ралф Стейнман за откри-
ване на дендритните клетки и тяхната роля в при-
добития имунитет. Тримата учени провеждат дъл-
гогодишни изследвания върху защитните системи
на организма, респ. по какъв начин човекът и жи-
вотните се борят с бактерии, вируси, гъби и други
патогени организми. Бойтлер и Хофман откриват
рецепторни протеини, които идeнтифицират такива
организми и активират вродения имунитет като
първа стъпка в имунната реакция на атакувания
организъм. Р. Стейнман открива т.нар. дендритни
клетки на имунната система и установява техния
специфичен и изключително висок капацитет да
активират и регулират придобития имунитет като
по-късен етап на имунния отговор на организма.

Откритията на тримата учени хвърлят нова
светлина върху механизмите, чрез които вроде-
ният и придобитият имунитет се активират, оси-
гурявайки защитата на организмите от патогенна
инвазия. По този начин те разкриват пътища за
развитие и превенция, респ. терапия срещу ин-
фекция, възпалителни процеси и други социално
важни болести.

Изследванията върху имунитета при човека и
животните имат дълга история, тъй като от успеш-
ната защита на организма срещу патогенните ор-
ганизми се определя и здравният статус на хората.
В резултат на това редица оригинални постиже-
ния, свързани с работата на имунната система, са
получили Нобелова награда. За първи път това от-
личие е дадено през 1901 г. на  Емил фон Беринг
(Emil Adolf von Behring) за неговите постижения
при изучаване на лекарствени медикаменти и раз-
работване на т.нар. серумна терапия, включваща
пренос на антитела за лечение на  болестта дифте-
рит. През 1908 г. Нобеловата награда за медицина/
физиология е присъдена на Иля Мечников (Ilya
Mechnikov) и Пол Ерлих (Paul Ehrlich) за открива-
не на двете линии на имунната защита: първата

включва макрофаги (Мечников) и втората, която
включва антитела (Ерлих). Тези две линии на имун-
ната защита по-късно са формулирани като вро-
ден и придобит имунитет. За постижиния в изуча-
ване на капацитета на някои фактори да повиша-
ват ефективността на придобития имунитет
Нобеловата награда е присъдена през 1960 г. на
Франк Бърнет (Frank Burnet) и Питър Медауар (Pe-
ter Medawar). За откриване на гени, които играят
роля при съвместимостта на тъкани, както и върху
имунната реакция при  трансплантации,  Нобело-
вата награда през 1980 г. получават Баруж Бенасе-
раф (Baruj Benacerraf),  Джийн Досет (Jean Dausset)
и Джордж Снел (George D. Snell). Джералд Едел-
ман (Gerald M. Edelman) и Родни Портър (Rodney
R. Porter) провеждат продължителни изследвания
върху структурата и размножението и механизма,
чрез който антителата откриват и убиват патоген-
ните организми при придобития имунитет. За пос-
тиженията си те получават през 1972 г. Нобелова-
та награда. Нилс Джерн (Niels K. Jerne), Джордж
Кьолер (Georges J.F. Köhler) и Цезар Милщейн
(César Milstein) стават Нобелови лауреати през 1984
г. за откриване способността на придобитата имун-
на система да размножава моноклонални антите-
ла, което се оказва много перспективно за меди-
цината. През 1995 г.  за разкриване ролята на т.нар.
Тoll-ген  в ранните етапи на ембрионалното разви-
тие на човека и животните на Едуард Левис (Ed-
ward B. Lewis), Кристиян Нюслейн-Валард
(Christiane Nüsslein-Volhard) и и Ерик Уисхауз (Eric
F. Wieshaus) е присъдена Нобеловата награда за ме-
дицина/физиология.

От този кратък анализ върху постиженията от-
носно ролята на имунната система при човека и
животните несъмено най-важно е откриването на
два типа имунитет: наследствен и придобит. Ко-
гато вроденият имунитет е достатъчно ефективен,
нападнатият организъм разрушава или намалява
ефектите от действието на патогена, след което
влиза в действие придобитият имунитет. Със сво-
ите Т и В клетки той образува антитела и убива
бактериите, които увреждат инфектираната клет-
ка. Преодолявайки инфекцията, придобитата
имунна система създава имунологична памет, ко-
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ято позволява бързо и ефективно мобилизиране
на защитната система на организма при послед-
ваща бактериална атака. Въпреки че повечето ас-
пекти на действието на защитните сили на орга-
низма са известни, най-важните от тях, и по-точ-
но механизмите на активиране на двата типа иму-
нитет, до изследванията на тримата лауреати бя-
ха в значителна степен неясни.

Какви са по-конкретно техните
постижения?
В средата на 90-те години на ХХ век Хофман

и сътрудници [1], използвайки мутантни линии,
носещи мутации в различни гени на Drosophila
melanogaster (винена мушица) като моделна сис-
тема за проучване на фундаменталните аспекти
на имунната защита на организма срещу патоге-
ни, откриват, че в защитата на тези организми сре-
щу микробна и гъбна инфекция взема участие
споменатият по-горе Тoll-ген. Хофман и сътруд-
ници установяват, че продукти от екпресията на
този ген отключват защитната реакция на напад-
натия от патогена организъм. Следователно, ак-
тивирането на експресията на Тoll-гена е необхо-
димо за успешната имунна защита на нападнатия
организъм.

Б. Бойтлер и сътрудници използват мишки ка-
то моделна система за откриване на гени, които
могат да активират имунната система в бозайни-
ци при бактериална атака. Те проучват реакцията
на мишия организъм към бактериалния компо-
нент  lipopolysaccharide (LPS) и установяват, че
мишки, резистентни към LPS, притежават мута-
ция в един ген, много сходен с Тoll-гена на Droso-
phila [2]. Когато този рецептор, означен от авто-
рите като TLR, се свърже с LPS, се активират сиг-
нали, които причиняват възпаление, а когато до-
зите на LPS са много високи, се получава септи-

чен шок. Резултатите от изследванията на Бой-
тлер и Хофман показват, че бозайниците и Droso-
phila имат молекулни структури, които могат да
активират вродения имунитет, когато са атакува-
ни от патогенни организми.

Р. Стейнман открива нов клетъчен тип (Фигу-
ра 1), който той нарича дендритни клетки [3]. По
умозрителен път той допуска, че тези клетки мо-
же би играят роля в имунната система и затова
решава експериментално да провери дали тези
клетки са способни да активират Т-клетки, които
имат ключова роля в придобития имунитет и раз-
виват имунологична памет срещу различни суб-
станции. Той наблюдава силно активиране на Т-
клетки в културална среда с присъствие на ден-
дритни клетки и различни субстанции. Въпреки
че първите резултати на Стейнман се посрещат с
известно недоверие от специалистите, той про-
дължава да експериментира и да отстоява ориги-
налността на своите разкрития за ролята на ден-
дритните клетки, които днес са оценени с най-
високото отличие за наука – Нобеловата награда.

Постиженията на тримата лауреати разкриват
широки хоризонти за практическата медицина. Те
позволяват разработването на методи за превен-
ция и лечение на различни болести, за подобря-
ване качествата например на ваксините против ин-
фекции, както и разработване на методи за пови-
шаване на имунната защита на организма срещу
тумори.

Брус Бойтлер (род. 1957 г., Чикаго, САЩ) по-
лучава магистърска степен по медицина  от Уни-
верситета в Чикаго през 1981 г. , след което рабо-
ти като изследовател в Рокфелеровия универси-
тет в Ню Йорк. LPS рецептора открива, когато ра-
боти в Югозападния медицински център в Далас,
където от няколко години е професор в Центъра
по генетика.

 

Фигура 1.
Дендритни клетки
от далак на мишка.
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Жул Хофман (род. 1941 г., Ехтернах, Люксем-
бург) е завършил Университета в Страсбург,
Франция, където получава PhD през 1969 г. След
пост-докторантура в Университета в Марбург,
Германия, оглавява изследователска лаборатория
в Университета в Страсбург (1974-2009), като е
бил и директор на Института по молекулярна кле-
тъчна биология в Страсбург, а през 2007-2008  е
президент на Френската национална академия на
науките.

Ралф Стейнман (род. 1943 г., Монреал, Кана-
да) следва биология и химия в Университета Мак-
Гил. Следва медицина в Харвардския медицин-
ски институт в Бостън, САЩ, където получава ма-
гистърска степен през 1968 г. От 1970 г. премина-
ва на работа в Рокфелеровия университет в Ню
Йорк, където е професор от 1988 г. За съжаление,
той не доживя връчването на наградата, защото в
края на септември 2011 г. почина от рак на пан-

креаса.
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1. ПРОМЕНЕН КОНТЕКСТ
От стартирането на Седмата Рамкова програма

(РП7) насам икономическият контекст се промени
значително. Рецесията, предизвикана от финансо-
вата криза през 2008 г., наложи приемането на па-
кети от мерки за стимулиране на икономиката. Пос-
тепенно предолявайки спада, Европа сега е изпра-
вена пред криза с държавния дълг и опасения от
нова рецесия. Публичните органи в цяла Европа
трябва да действат решително за справяне с този
променен контекст. Основното предизвикателство
е да се стабилизира финансовата и икономическа-
та система в краткосрочен план, като същевремен-
но се вземат мерки за създаването на икономичес-
ки възможности за бъдещето.

Необходими са фискална консолидация и
структурна реформа, но те не са достатъчни, за
да се осигури конкурентоспособността на Евро-
па в световен мащаб. Интелигентните инвести-
ции, по-конкретно в областта на научните изслед-
вания и иновациите, са от жизнена важност как-
то за поддържането на високи стандарти на жи-
вот, така и за справянето с неотложните предиз-
викателства пред обществото, каквито са изме-
нението на климата, застаряването на население-
то или по-ефективното използване на ресурсите.

Научните изследвания и иновациите подпома-
гат създаването на работни места, благоденстви-
ето, качеството на живот и глобалните обществе-
ни блага. Те водят до научни и технологични про-
биви, необходими за преодоляването на неотлож-
ните предизвикателства, пред които е изправено
обществото. Инвестициите в тази област също та-

ка разкриват възможности за бизнес чрез създа-
ването на новаторски продукти и услуги. Въпре-
ки че е световен лидер в много технологии, Евро-
пейският съюз е изправен пред нарастваща над-
превара както от страна на традиционните конку-
ренти, така и от страна на новоразвиващите се
икономики, поради което се налага да подобри
своите резултати в областта на иновациите.

Ето защо научните изследвания и иновациите
заемат централно място в стратегията „Евро-
па 2020“1 за насърчаване на интелигентен, устой-
чив и приобщаващ растеж. Тя съдържа ключова-
та цел за увеличаване на разходите за НИРД на
3 % от БВП до 2020 г. Водещата инициатива „Съ-
юз за иновации“2 предоставя широкообхватен на-
бор от действия за интензифициране на научните
изследвания и иновациите. В контекста на тази
политика предложенията на Комисията за бюд-
жета на съюза за периода след 2013 г.3 отразяват
амбициите да се инвестира в бъдещето на Евро-
па, като се гарантира, че всяко евро принася мак-
симална полза за европейските граждани.

2. „ХОРИЗОНТ 2020“:
СКЪСВАНЕ С МИНАЛОТО

Названието на новата програма на Съюза за
финансиране в областта на научните изследвания
и иновациите – „Хоризонт 2020“ – свидетелства
за стремежа към осъществяването на идеи, които
да стимулират икономическия растеж и създава-
нето на работни места в бъдеще. „Хоризонт 2020“
ще бъде ключов инструмент в прилагането на Во-
дещата инициатива „Съюз за иновации“, в изпъл-
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нението на произтичащите от нея задължения и в
отговор на заключенията на Европейския съвет
от 4 февруари 2011 г. и на Резолюцията на Евро-
пейския парламент относно Съюза за иновации
от 12 май 2011 г4.

„Хоризонт 2020“ обединява всички съществу-
ващи форми на финансиране на научни изслед-
вания и иновации от Съюза, включително Рамко-
вата програма за научни изследвания, дейности-
те, свързани с иновации, от Рамковата програма
за конкурентоспособност и иновации, както и
Европейския институт за иновации и технологии
(EIT)5. Този подход е широко признат от заинте-
ресованите страни като път напред6 и беше под-
крепен от Европейския парламент в резолюция-
та му от 27 септември 2011 г.7, от Европейския
икономически и социален комитет8 и от Комите-
та за Европейското научноизследователско прос-
транство9.

Наборът от предложения за „Хоризонт 2020“
се състои от:

 предложение за „Хоризонт 2020“10 за ус-
тановяване на общите цели, обосновка
и добавена стойност за Съюза, финан-
сова рамка и разпоредби за контрол, наб-
людение и оценка;

 предложение за специфична програма за
изпълнението на „Хоризонт 2020“11, в
която се определят правилата и редът за
изпълнение, както и съдържанието по
отношение на основните насоки на дей-
ност;

 предложение за единен набор от прави-
ла за участие и разпространение на ре-
зултатите12, чрез които се определят на-
чините на финансиране и възстановява-
не на разходите, условията за участие,
критериите за подбор и отпускане на
средства, правилата относно собстве-
ността, използването и разпространени-
ето на резултатите; и

 oтделно предложение за частта от „Хо-
ризонт 2020“, съответстваща на Догово-
ра за Евратом13.

Тези предложения са придружени от необхо-
димите предварителни оценки на въздействието14.
В допълнение към този пакет се представя и от-
делно предложение за преразглеждане на Регла-
мента за EIT.

Основни нововъведения:
„Хоризонт 2020“ притежава редица нови ха-

рактеристики, които правят програмата подходя-
ща за насърчаване на икономическия растеж и
справяне с предизвикателствата пред общество-
то. Те включват:

 съществено опростяване на структура-
та на програмата, единен набор от пра-
вила, намаляване на административни-
те формалности чрез улеснен модел за
възстановяване на разходите, единна
точка за достъп на участниците, съкра-
щаване на бюрократичните процедури
при подготовката на предложенията, по-
малко проверки и одити, с общата цел
средният срок за отпускане на средства
да се намали със 100 дни;

 всеобхватен подход, открит за нови учас-
тници, включително за тези, чиито идеи
излизат извън основното направление,
като се гарантира, че най-добрите изсле-
дователи и новатори от цяла Европа, и
не само от нея, могат да участват и дей-
ствително участват;

 интегриране на научните изследвания и
иновациите чрез осигуряване на непре-
къснатост и съгласуваност на финанси-
рането от идеята до пазарната реализа-
ция;

 по-голяма подкрепа за иновациите и дей-
ностите, свързани с пазара, което води
до пряко икономическо стимулиране;

 специално внимание към разкриването

4 P7 TA(2011)0236.
5 Дейностите в областта на ядрената енергетика са неразделна част от „Хоризонт 2020“, но те са предмет на отделно
предложение съгласно Договора за Евратом. Финансирането на ITER ще бъде извън бюджета на ЕС и ще бъде предмет
на допълнителна програма.
6 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/consultation-conference/summary_analysis.pdf
7 P7 TA(2011)0401
8 CESE 1163/2011.
9 ERAC 1210/11.
10 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ – Рамкова
програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.), COM(2011) 809.
11 Предложение за Решение на Съвета за създаване на специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ – Рамкова
програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.), COM(2011) 811.
12 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и
разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – Рамкова програма за научни изследвания и иновации,
COM(2011) 810.
13 Предложение за Регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност
за атомна енергия (2014–2018 г.) в допълнение към „Хоризонт 2020“ – Рамкова програма за научни изследвания и
иновации, COM(2011) 812.
14 SEC(2011) 1427 и SEC(2011) 1428.
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на възможности за бизнес, които произ-
тичат от нашия отговор на главните
проблеми, пред които са изправени хо-
рата както в Европа, така и извън нея,
т.е. обществените предизвикателства;

 повече възможности за включване на но-
ви участници и за финансиране на иде-
ите на млади, обещаващи учени.

3. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ
ВЪРХУ КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ

„Хоризонт 2020“ ще насочи ресурсите към три
различни, но взаимно допълващи се приоритета
с ясна добавена стойност за Съюза. Те съответ-
стват на приоритетите, залегнали в „Европа 2020“
и „Съюз за иновации“.

(1)Високи постижения в научната об-
ласт. Този приоритет ще доведе до по-
нататъшно повишаване на нивото на ев-
ропейската научна база и ще осигури
постоянен поток от научни изследвания
на световно равнище, гарантиращи дъл-
госрочната конкурентоспособност на
Европа. Той ще подкрепи най-добрите
идеи и развитието на таланти в Европа,
ще предостави на изследователите дос-
тъп до първокласна научноизследова-
телска инфраструктура и ще превърне
Европа в притегателен център за най-
добрите изследователи от цял свят.

Това означава:
 подкрепа за най-талантливите и най-на-

ходчивите изследователи и техните еки-
пи за извършване на висококачествени
авангардни изследвания, градящи вър-
ху успеха на Европейския съвет за на-
учни изследвания;

 финансиране на съвместни проучвания
за разработването на нови и обещаващи
области на изследвания и иновации чрез
подкрепа за Бъдещи и нововъзникващи
технологии (БНТ);

 предоставяне на изследователите отлич-
ни възможности за обучение и профе-
сионално развитие чрез дейностите по
програмата „Мария Склодовска-Кю-
ри“15;

 осигуряване на европейски научноиз-
следователски инфраструктури от све-
товна класа (включително и електрон-
ни инфраструктури), достъпни за всич-
ки изследователи в Европа и извън нея.

(2)Водещи позиции в промишлеността.
Този приоритет ще има за цел превръ-
щането на Европа в по-привлекателно

място за инвестиции и иновации (вклю-
чително екоиновации) чрез насърчава-
не на дейности, при които предприяти-
ята имат думата в определянето на прог-
рамата. Това ще осигури значителни ин-
вестиции в ключови промишлени тех-
нологии, ще увеличи потенциала за рас-
теж на европейските фирми, като им
предоставя подходящи нива на финан-
сиране, и ще спомогне иновативните
МСП да се разраснат във водещи ком-
пании от световен мащаб.

Това означава:
 изграждане на водещи позиции в базо-
вите и промишлените технологии, със
специална подкрепа за ИКТ, нанотехно-
логиите, авангардните материали, био-
технологиите, авангардното производ-
ство и преработка, космическите изслед-
вания, както и подкрепа за междутема-
тични дейности за съчетаване на ползи-
те, натрупани от комбиниране на някол-
ко ключови базови технологии;

 улесняване на достъпа до рисково фи-
нансиране;

 предоставяне на широка подкрепа от Съ-
юза за иновациите в МСП.

(3) Справяне с обществените предизвика-
телства. Това отразява политическите
приоритети на стратегията „Евро-
па 2020“ и e насочено към важните проб-
леми, пред които са изправени гражда-
ните в Европа и в други части на света.
Възприемането на подход, съобразен с
конкретното предизвикателство, ще обе-
дини ресурси и знания от различни об-
ласти, технологии и дисциплини, вклю-
чително обществените и хуманитарните
науки. Той ще обхване дейности от науч-
ните изследвания до пазарната реализа-
ция, като особено внимание ще бъде от-
делено на дейностите, свързани с инова-
ции, като например пилотни и демонстра-
ционни проекти, изпитвателни платфор-
ми, както и на подкрепата за обществени
поръчки за новаторски продукти и тях-
ното навлизане на пазара. Той ще включ-
ва установяването на връзки с дейности-
те на Европейските партньорства за ино-
вации.

Финансирането ще бъде насочено към след-
ните предизвикателства:

 Здравеопазване, демографски промени
и благосъстояние.

 Продоволствена сигурност, устойчиво

15 Чрез това наименование Комисията отдава дължимата почит на видната изследователка, лауреат на Нобелова награда,
и на забележителния й принос за напредъка на науката в Европа.
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земеделие, морски изследвания и био-
икономика.

 Сигурна, чиста и ефективна енергия.
 Интелигентен, екологосъобразен и ин-
тегриран транспорт.

 Действия във връзка с изменението на
климата, ефективно използване на ре-
сурсите и суровините.

 Приобщаващи, новаторски и сигурни
общества.

Обединяващата цел на „Хоризонт 2020“ е ус-
тойчивото развитие. Специалното финансиране на
действията във връзка с изменението на климата и
ефективното използване на ресурсите ще бъде до-
пълнено чрез други конкретни цели на „Хори-
зонт 2020“, в резултат на което най-малко 60 % от
общия бюджет на Рамковата програма ще се пос-
вети на устойчивото развитие, като преобладава-
щата част от средствата ще допринесе за взаимно
укрепващи се цели, свързани с климата и опазва-
нето на околната среда. В резултат на това се очак-
ва около 35 % от бюджета на „Хоризонт 2020“ да
представляват разходи, свързани с климата.

На EIT (Европейския технологичен институт
– бел. ред.)  се пада отговорната роля да съчетава
образцовите научни изследвания, образованието
и иновациите, като по този начин интегрира три-
ъгълника на знанието. EIT ще я изпълнява чрез
Общностите за знания и иновации (ОЗИ). Освен
това той ще гарантира споделянето на опит из-
вън рамките на ОЗИ чрез целенасочени мерки за
разпространение и обмен на знания.

Неразделна част от „Хоризонт 2020“ ще бъдат
дейностите на Съвместния изследователски цен-
тър, които предоставят на политиката на Съюза
солидна подкрепа, основана на факти. Техен дви-
гател ще бъдат нуждите на потребителите в съче-
тание с дейности, ориентирани към бъдещето.

Научните изследвания и иновациите в област-
та на ядрената енергетика, които ще бъдат под-
крепяни съгласно Договора за Евратом, ще поз-
волят на Съюза да разработи в интерес на всич-
ките си държави-членки най-напредналите тех-
нологии за ядрена безопасност, сигурност и ра-
диационна защита, както и мерки за неразпрос-
транение на ядрено оръжие.

Разпределението на  бюджета  на „Хори-
зонт 2020“ за отделните стратегически цели от-
разява приспособяването му за работа в проме-
нен контекст. Разпределението на бюджета в рам-
ките на „Хоризонт 2020“:

 съответства изцяло на стратегията „Евро-
па 2020“ чрез реализацията на Съюза за
иновации, отдаването на приоритет на
Програмата в областта на цифровите тех-
нологии, стремежа за приобщаване на

всички граждани, ефективното използва-
не на енергията и ресурсите, промишле-
ните технологии, дейността, свързана с
изменението на климата и приноса към
външните политики на Съюза;

 дава приоритет на разходите с незаба-
вен ефект върху икономическия растеж
и създаването на работни места чрез съ-
ществени инвестиции в рисково финан-
сиране, МСП и широкомащабни пилот-
ни и демонстрационни проекти за клю-
чови технологии;

 продължава да инвестира в бъдещето на
Европа, като дава решителен тласък на
Европейския съвет за научни изследва-
ния, укрепва научните изследвания в об-
ластта на бъдещите и нововъзникващи-
те технологии (БНТ), подобрява възмож-
ностите за обучение, мобилност и про-
фесионално развитие на младите талан-
ти и възлага важна роля на EIT;

 засилва максимално полезния ефект от
финансирането от други публични и час-
тни източници за постигането на поста-
вената цел от 3 %.

„Хоризонт 2020“ е седемгодишна програма и
е възможно по време на изпълнението й да нас-
тъпят значителни промени в по-широкия иконо-
мически и политически контекст. Ето защо оси-
гуряването на нейната трайна приложимост ще
изисква адаптиране на приоритетите и ресурси-
те, както и когато е необходимо. Поради тази при-
чина в предложението са включени клаузи, пре-
доставящи гъвкавост в това отношение.

При прилагането на „Хоризонт 2020“ също та-
ка ще бъде възприет стратегически подход към
планирането на научноизследователската дейност
и иновациите, като се използват съвместни дей-
ствия и форми на управление, обединяващи раз-
работването на политика, която надхвърля грани-
ците на традиционните секторни политики. То ще
се основава на солидни факти, анализ и прогно-
зиране, като напредъкът ще се измерва чрез се-
риозен набор от показатели.

Що се отнася до финансирането на изследо-
вателски дейности, свързани със стволови клет-
ки от човешки ембриони, законодателният пакет
„Хоризонт 2020“ е изцяло съобразен с подхода,
подкрепен от Европейския парламент и от Съве-
та след приемането на законодателните актове по
РП7, както е посочено в Съобщението на Коми-
сията от 2006 г.16

4. УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И
ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

„Хоризонт 2020“ трябва да привлече най-доб-

16 ОВ L 412, 30.12.2006 г.
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рите изследователи и иновативни предприятия.
Това налага по-нататъшно опростяване на прави-
лата и процедурите за участниците. В доклада за
междинна оценка на РП7 беше направен изводът,
че са необходими сериозни стъпки за тяхното по-
нататъшно опростяване чрез подход, основан на
подходящ баланс между поемането на риск и до-
верието в участниците17.

„Хоризонт 2020“ ще оползотвори подтика,
който бе даден чрез Съобщението на Комисията,
озаглавено „Опростяване на изпълнението на рам-
ковите програми за научни изследвания“18 и Ре-
шението на Комисията19 относно трите мерки за
опростяване на изпълнението на РП7 чрез въвеж-
дане на важни нови елементи, за което призовава
и Европейският парламент в своята резолюция от
11 ноември 2010 г.20

В „Хоризонт 2020“ опростяването ще бъде на-
сочено към три всеобхватни цели: намаляване на
административните разходи на участниците; ус-
коряване на всички процеси, свързани с предста-
вяне на предложения и управление на безвъзмез-
дни средства, и снижаване процента на финансо-
вите грешки.

Опростяване ще бъде постигнато в няколко
направления:

 Структурно опростяване чрез:
– по-ясен замисъл на програмата, съсре-

доточен върху три стратегически цели,
което улеснява ориентирането на учас-
тниците в съществуващите възможнос-
ти за финансиране;

– единен набор от правила за участие, в
които се определят условията за допус-
кане, оценяването или правата върху ин-
телектуална собственост, приложими
към всички компоненти на  „Хори-
зонт 2020“, като отклонения са възмож-
ни само когато са оправдани от специ-
фични нужди.

 Опростените правила за финансиране,
съобразени с предпочитанията на заин-
тересованите страни относно възстано-
вяването на действителните разходи, ще
включват:

– по-опростено възстановяване на преки-
те разходи, с по-широко възприемане на
обичайните счетоводни практики на бе-
нефициерите;

– възможност за прилагане по отношение
на персонала на разходи за единица про-
дукт (усреднени разходи за персонал),

включително за собствениците на МСП
без заплата;

– опростяване отчитането на времето чрез
предоставяне на ясен и прегледен набор
от минимални условия; премахване, по-
специално, на задълженията за отчита-
не на времето за служители, заети из-
ключително по проект от „Хори-
зонт 2020“;

– покриване на непреките разходи чрез
единна фиксирана ставка, която по пра-
вило се прилага към преките разходи –
премахване на основен източник на фи-
нансови грешки и усложнения;

– единна ставка на възстановяване на раз-
ходите за всички участници и дейности
в рамките на един проект;

– еднократни общи суми, награди, финан-
сиране, обвързано с резултатите за кон-
кретни области, където това е целесъ-
образно.

 С изменената стратегия за контрол ще
се постигне нов баланс между доверие-
то и контрола, както и между поемането
и избягването на риск чрез:

– разширяване на гаранционния фонд та-
ка, че да обхване всички дейности в рам-
ките на „Хоризонт 2020“, и изискване за
предварителна проверка на финансови-
те възможности само по отношение на
координаторите;

– намаляване броя на сертификатите на
финансовите отчети, като за всеки бе-
нефициер се изисква само един такъв
сертификат в края на проекта;

– намаляване на одитната тежест за учас-
тниците чрез стратегия за последващ
контрол, като се набляга на контрола по
отношение на риска и разкриването на
измами, концепция за еднократен одит
и съкращаване на давността за послед-
ващи одити от пет на четири години;

– в резултат на преразгледания подход за
цялото времетраене на „Хоризонт 2020“
на одит ще подлежат максимум 7 % от
бенефициерите по програмата.

Успоредно с това Комисията ще продължи да
усъвършенства, хармонизира и ускорява проце-
дурите и процесите, свързани с изпълнението на
програмата и обхванатите от нея проекти. Това
ще включва обновен подход към комитологията,
с подчертано участие на комитетите по програ-

17 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_
expert_group_report.pdf
18 COM(2010) 0187.
19 C(2011) 174, 24.1.2011 г.
20 P7 TA(2011)0401.
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мата в дискусии върху стратегическото планира-
не и осигуряването на връзки с дейностите, фи-
нансирани на национално равнище. Освен това,
Комисията ще изхожда от постигнатия напредък
за повишаване на качеството, ефективността и
съгласуваността на изпълнението посредством
удобна за ползване единна ИТ платформа, пре-
доставяща на участниците „обслужване на едно
гише” (електронен „Хоризонт 2020"), и чрез по-
нататъшни стъпки към възлагане на изпълнител-
ни агенции на финансирането от Съюза за науч-
ноизследователска дейност и иновации. В това от-
ношение използването на съществуващите изпъл-
нителни агенции ще бъде оптимизирано, вклю-
чително чрез евентуално преразпределяне на за-
дачите за постигане на по-голяма специализация.

Комисията счита, че всички тези елементи мо-
гат да намалят средния срок за отпускане на сред-
ства по „Хоризонт 2020" със 100 дни в сравнение
със сегашното положение.

Ще продължат да се използват механизмите
за партньорство на основата на членове 185 и 187
от Договора. По-широката употреба на финансо-
ви инструменти, основаващи се на разработваните
в момента дългови и капиталови платформи, ще
бъде от съществено значение при възлагане на фи-
нансирането на изпълнителни агенции. Чрез вни-
мателно планиране на своите дейности EIT ще
съгласува тясно работата си с приоритетите на
„Хоризонт 2020". Като разширява броя на ОЗИ и
поема дейности, свързани с разпространението и
обмена на научни знания, той ще бъде в състоя-
ние да управлява по-голям бюджет от настоящия.

5. ШИРОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ПОДХОД
КЪМ ИНОВАЦИИТЕ

Във Водещата инициатива „Съюз за иновации”
се подчертава необходимостта Европа да разра-
боти свой собствен отличителен подход към ино-
вациите, основан на уникалните й ценности. В
„Хоризонт 2020" се възприема широк подход към
иновациите, който не се ограничава до пускането
на нови продукти на пазара, но включва също та-
ка процеси, системи или други подходи, като от-
дава дължимото признание на преимуществата на
Европа в областта на дизайна, творчеството, ус-
лугите и на значимостта на социалните иновации.
Финансирането на тези дейности ще бъде обвър-
зано с подкрепата за научни изследвания и тех-
нологично развитие.

По-силна подкрепа ще бъде дадена на пазар-
ното разпространение на иновациите, включител-
но и от публичния сектор. Тя ще включва повече
проекти за доказване на работоспособността на
концепции, пилотни и демонстрационни проек-
ти. Това ще обхваща оползотворяване на потен-

циала на научноизследователските инфраструк-
тури, както и определяне на технически стандар-
ти, възлагане на обществени поръчки за продук-
ти в предпазарен стадий и засилване на заемното
и капиталовото финансиране. Новите подходи ка-
то поощрителни награди, които се присъждат за
постигането на конкретни цели, ще насърчат учас-
тието на по-широк кръг новатори. Европейските
партньорства за иновации ще бъдат натоварени с
отстраняването на техническите, правните и опе-
ративните препятствия пред иновациите в Евро-
па, създавайки солидни връзки между мерките от
страна на предлагането и на търсенето.

Големите иновации често се дължат на нео-
чаквани пробиви или на ново приложение на съ-
ществуващи или нововъзникващи технологии.
„Хоризонт 2020" ще даде възможност на най-яр-
ките и творчески умове в Европа да разширят гра-
ниците на познанието чрез укрепване на т.нар.
възходящи дейности, като например ЕСНИ и БНТ,
дейностите по програмата „Мария Кюри” и спе-
циализирания инструмент за МСП. Освен това,
при всяко обществено предизвикателство задани-
ето в поканата за отправяне на предложения ще
дава на кандидатите повече възможности, откол-
кото в миналото, да предлагат иновативни реше-
ния по свой избор.

„Хоризонт 2020" ще насърчава обмена на идеи
и перспективи чрез прилагане на последователен
подход във всички съставни части на програма-
та. Ще се прилагат еднакви правила, позволява-
щи на участниците да преминават бързо между
различните части. Ще бъдат въведени мерки за
осъществяване на контакт между проектите и ре-
зултатите от отделните части.

Съвместните действия между различните час-
ти на „Хоризонт 2020" ще бъдат необходими по-
специално за осигуряване на непрекъсната връз-
ка между подкрепата за базовите и промишлени-
те технологии и тяхното прилагане спрямо общес-
твените предизвикателства. Бяха изготвени спе-
циални разпоредби, които дават възможност за
осъщестяване на този подход и за стимулиране
на междутематични дейности, както и за комби-
ниране на бюджети по ефикасен начин.

С оглед на препоръките, направени от Група-
та на високо равнище по главните базови техно-
логии (ГБТ)21, „Водеща роля в базовите и про-
мишлените технологии” ще позволи разглежда-
нето на ГБТ като ключов приоритет на „Хори-
зонт 2020" от особено значение за икономичес-
кия растеж и създаването на работни места. Това
включва специален бюджет в размер на
6663 млн. EUR за областите на фотониката, мик-
ро- и наноелектрониката, нанотехнологиите, аван-
гардните материали, биотехнологиите, аван-

21 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България12

Общество на знанието

гардното производство и преработка. В рамките
на комплексния подход към ГБТ ще бъде предос-
тавена специална подкрепа за дейности по ек-
сплоатиране на натрупаните ползи от комбини-
рането на няколко ГБТ, по-специално чрез под-
крепа за широкомащабни пилотни и демонстра-
ционни проекти.

6. ЗАСИЛВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МСП
Водещата инициатива „Съюз за иновации”

включва ангажимент за осигуряване на активно
участие на МСП в „Хоризонт 2020“. Малките и
средните предприятия притежават значителен по-
тенциал за иновации, както и енергичност при въ-
веждането на пазара на революционни техноло-
гични пробиви и иновации в услугите. Укрепва-
нето на подхода към МСП, включително засил-
ването на участието на микропредприятията, е от
съществено значение, за да може „Хоризонт 2020“
да допринесе бързо развиващите се фирми днес
да се превърнат в мултинационални компании на
утрешния ден.

В „Хоризонт 2020“ се възприема комплексен
подход към МСП. Очаква се той да доведе до пре-
доставяне на около 15 % от общия комбиниран
бюджет за всички обществени предизвикателства
и за базовите и промишлените технологии на
МСП. Редица нововъведения в „Хоризонт 2020“
ще насърчат участието на МСП.

Опростяването на процедурите ще бъде от осо-
бена полза за МСП, тъй като те често не разпола-
гат с ресурси, за да се справят с големи админис-
тративни тежести. Това ще включва създаването
на единствена точка за достъп на МСП, желаещи
да участват в „Хоризонт 2020“. Същевременно за-
силеното внимание към иновационните дейнос-
ти ще разшири участието на МСП, тъй като за
тях те са дейности от непосредствено значение.

Хоризонталните мерки ще бъдат допълнени с
конкретни действия за МСП, с което ще се кон-
солидира в целенасочен набор от инструменти
подкрепата, до неотдавна разпръсната между ня-
колко програми.

На първо място, новият инструмент за МСП,
разработен въз основа на модела на Програмата
за иновационни научни изследвания в малките
предприятия (SBIR)22, чиито принципи са описа-
ни в „Иновации в МСП“, ще се използва после-
дователно при всички обществени предизвикател-
ства, както и при базовите и промишлените тех-
нологии. Той ще позволи на МСП да представят
своите иновационни идеи за справяне с предиз-
викателствата на нивото на Съюза. Инструмен-
тът ще отговори на нуждите на всички МСП, ко-

ито представят новаторски решения за конкрет-
ни проблеми, независимо от това дали иноваци-
ите са високотехнологични, научноизследовател-
ски, социални или в сферата на услугите, чрез
следните характеристики:

– Само МСП ще имат право да канди-
датстват за финансиране. Те могат да
привлекат и други партньори, но едно
от главните нововъведения на този ин-
струмент е, че той позволява проекти с
един участник.

– Подкрепата ще се предоставя в различ-
ни фази. Фазата на проучване на осъщес-
твимостта ще позволи да се направи
оценка на потенциала на проекта. Отпус-
кането на безвъзмездни средства ще поз-
воли на МСП да започнат разработване-
то на проекта, да запазят правата върху
интелектуалната собственост и, когато
е необходимо, да възлагат задачи на под-
изпълнители. Последващата подкрепа
ще бъде осигурена непряко чрез услуги,
като съдействие за получаване на дос-
тъп до рисков капитал, подпомагане на
иновациите или обществени поръчки.

Второ, в „Иновации в МСП“ е включена спе-
циална дейност за МСП с интензивна изследова-
телска дейност. Това ще спомогне за следващия
етап в схемата „Eurostars“23, прилагана в партньор-
ство с държавите-членки24. Тя ще бъде придру-
жена от мерки за изграждане на капацитета за ино-
вации на МСП, като работна мрежа и посредни-
чество, и ще позволи на МСП „да се вплетат“ в
технологии, като се свържат с изследователите и
новаторите от цяла Европа.

Трето, според призива на Европейския съвет
„Достъпът до рисково финансиране“ ще бъде със-
редоточен върху МСП. Що се отнася до дълговия
механизъм, вниманието към МСП ще се засили
чрез работа с финансови посредници на нацио-
нално и регионално равнище. Капиталовият ме-
ханизъм ще бъде насочен към инвестиции в ран-
на фаза, с възможност за инвестиции във фазите
на разширяване и растеж във връзка с дълговия
механизъм по Програмата за конкурентоспособ-
ност на предприятията и МСП.

Капиталовият механизъм и предназначеният
за МСП компонент от дълговия механизъм ще бъ-
дат приложени в рамките на двата финансови ин-
струмента на ЕС, които подпомагат научните из-
следвания и инвестициите на МСП чрез капитал
и дълг, във връзка с капиталовите и дълговите ме-
ханизми по Програмата за конкурентоспособност
на предприятията и МСП.

22 Иновационни научни изследвания в малките предприятия, http://www.sbir.gov
23 http://www.eurostars-eureka.eu/
24 http://www.eurekanetwork.org/
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7.  МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Международното сътрудничество с трети дър-

жави е необходимо за постигането на редица кон-
кретни цели, определени в „Хоризонт 2020“. То-
ва важи особено за всички обществени предиз-
викателства, набелязани в „Хоризонт 2020“, към
които трябва да се подходи в глобален мащаб.
Международното сътрудничество е също така от
съществено значение за авангардните и фунда-
менталните изследвания с цел оползотворяване
на предимствата на нововъзникващите клонове
на науката и възможностите на технологиите. По-
ощряването на международната мобилност на из-
следователите и новаторите е изключително важ-
но за развитието на това сътрудничество в свето-
вен мащаб. Дейностите на международно ниво са
важни също така за повишаване конкурентоспо-
собността на европейската промишленост чрез
насърчаване на възприемането и търговията на но-
ви технологии, например чрез разработването на
световни стандарти и насоки, както и чрез насър-
чаване на приемането и внедряването на европей-
ски решения извън Европа.

Целта на международното сътрудничество в
„Хоризонт 2020“ ще бъде утвърждаването на вър-
ховите постижения и привлекателността на Съ-
юза в областта на научните изследвания, съвмес-
тното преодоляване на глобалните предизвикател-
ства и подкрепата за външните политики на Съ-
юза. Международното сътрудничество в „Хори-
зонт 2020“ ще бъде съсредоточено върху три ос-
новни групи държави:

(1) индустриализирани и новоразвиващи се
икономики;

(2) държави, участващи в процеса на раз-
ширяване, и съседни държави; и

(3) развиващи се държави.
Когато е уместно, „Хоризонт 2020“ ще насър-

чава сътрудничеството на регионално или мно-
гостранно равнище. Международното сътрудни-
чество в областта на научните изследвания и ино-
вациите е ключов аспект от задълженията на Съ-
юза в световен мащаб и трябва да играе важна
роля в партньорството на Съюза с развиващите
се държави, които често са непропорционално за-
сегнати от световните предизвикателства. То ще
насърчава приобщаващия растеж и постигането
на Целите на хилядолетието за развитие, както и
на останалите цели, договорени в рамките на меж-
дународното устойчиво развитие.

„Хоризонт 2020“ ще продължи да поддържа
принципа на откритост, като същевременно по-
ощрява реципрочния достъп до програмите на
трети държави. Освен това, ще бъдат осъществя-
вани редица целенасочени действия по възприе-

мане на стратегически подход към международ-
ното сътрудничество въз основа на взаимния ин-
терес и взаимната изгода и насърчаването на ко-
ординирането и полезното взаимодействие с дей-
ностите на държавите-членки. Специални мерки
за подпомагане на стратегическия подход и на
процеса на определяне на приоритетите са вклю-
чени в „Приобщаващи, новаторски и сигурни об-
щества“.

8. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ВЪРХОВИТЕ
НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И

РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО
„Хоризонт 2020“ ще продължи да отпуска фи-

нансиране въз основа на конкурентни покани за
представяне на предложения и на независима пар-
тньорска оценка, основана на качествата, като се
подбират най-добрите проекти без оглед на геог-
рафското разпределение.

Този подход обаче трябва да бъде допълнен с
мерки, гарантиращи, че Рамковата програма „Хо-
ризонт 2020“ е отворена за широк спектър, вклю-
чително и нови, участници и че предимство имат
върховите постижения. Следователно талантите
трябва да се развиват и подкрепят по пътя към
високи резултати, за да се даде възможност на из-
следователите и новаторите от цяла Европа да се
възползват от инструментите, мрежите и финан-
сирането на „Хоризонт 2020“. Това ще включва
изграждане на тесни връзки с дейности от секто-
ра на висшето образование и, по-конкретно, с
програмата „Еразъм за всички“ и Съюзите на зна-
нието.

Финансирането от Съюза спомогна за създа-
ването и разпространяването на върхови научни
постижения в цяла Европа както чрез Седмата
Рамкова програма, така и чрез фондовете на по-
литиката на сближаване. Дейностите „Региони на
знанието“ и „Научноизследователски потенциал“
от специфичната програма „Капацитети“ на РП7
бяха посрещнати с голям интерес, но фактите по-
казват, че тя би била по-ефективна, ако подобни
дейности бяха проведени и в рамките на полити-
ката на сближаване25.

Ето защо, Комисията предлага ясно разделе-
ние на задачите между „Хоризонт 2020“ и струк-
турните фондове, като се засилват взаимодействи-
ята. Подкрепата за региони, които са в процес на
изграждане на капацитет за научни изследвания
и иновации, ще бъде предоставяна посредством
политиката на сближаване, която прокарва кон-
цепцията за интелигентна специализация, и ще
включва мерки, даващи възможност за върхови
постижения на изследователите и новаторите от
цяла Европа.

25 Експертна група за полезни взаимодействия между Седмата Рамкова програма, РПКИ и фондовете на политиката
на сближаване, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/seg-final_en.pdf
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Допълнителните мерки по „Хоризонт 2020“
ще имат за цел разширяване на участието в цяла-
та програма. Те ще включват осигуряване на по-
добра координация, сътрудничество и обмен на
информация между две програми на Съюза за фи-
нансиране. В рамките на „Приобщаващи, нова-
торски и сигурни общества“ ще бъде предоставе-
на подкрепа за обучение и консултации в област-
та на съответната политика с цел да се реформи-
рат политиките относно научните изследвания и
иновациите. Това ще включва също така създава-
нето на мрежи и схеми за побратимяване, които
ще подобряват връзките между изследователите
и новаторите във всички държави-членки и реги-
они. По този начин стремежът към върхови пос-
тижения, който е отличителен белег на „Хори-
зонт 2020“, в съчетание с елементите на струк-
турните фондове, насочени към изграждане на ка-
пацитет, ще даде възможност за възникване на
върхови постижения в развиващите се региони.
Те ще повишат международната привлекателност
на тези региони и ще действат като средоточие
на тяхното по-нататъшно икономическо развитие.
В това отношение следва да се отчитат също така
специфичните обстоятелства в най-отдалечените
региони.

9. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО

ПРОСТРАНСТВО
Ускореното завършване на Европейското на-

учноизследователско пространство (ЕНП) е на-
ложително, за да се избегнат скъпоструващите
припокривания и излишното дублиране на дей-
ности. Това изисква създаването на истински еди-
нен пазар за знания, научни изследвания и инова-
ции, който да дава възможност за свободно дви-
жение, конкуренция и трансгранично сътрудни-
чество на изследователите, научноизследовател-
ските институции и предприятията. Оставащите
пропуски ще бъдат попълнени посредством рам-
ката на ЕНП, която ще бъде представена от Ко-
мисията през 2012 г.

„Хоризонт 2020“ ще засили подкрепата за на-
сърчаване на професионалното развитие и мобил-
ността на изследователите (включително чрез
дейности по програмата „Мария Кюри“), за из-
граждане на мрежа от контакти и осигуряване на
достъп до широкомащабни научноизследовател-
ски инфраструктури, както и постигането на ЕНП
„онлайн“ („Научноизследователски инфраструк-
тури“). За да се повиши привлекателността на из-
следователската кариера, в „Хоризонт 2020“ ще
бъде обърнато специално внимание на Европей-
ската харта за изследователи и Кодекса за пове-
дение при подбора на изследователи, както и на
други подходящи референтни рамки, определе-
ни в контекста на ЕНП, като същевременно се за-

чита доброволният им характер. Ще бъдат пред-
приети по-нататъшни мерки за свободен достъп,
за да се гарантира, че научноизследователските
резултати са на разположение на тези, които се
нуждаят от тях. Тук ще бъдат включени действия
за премахване на пречките, които не позволяват
на жените да правят успешна научна кариера. Ко-
мисията се ангажира да достигне целта от 40 %
участие на жените в нейните консултативни струк-
тури и ще гарантира, че разликите между поло-
вете са отразени в съдържанието на поканите за
представяне на предложения и в процедурите за
оценка, когато е уместно. По-голямото участие на
жените ще подобри качеството на научните из-
следвания и иновациите и ще подпомогне спра-
вянето със съществуващия недостиг на високо
квалифицирани и опитни учени, необходими за
подобряване на конкурентоспособността и ико-
номическия растеж на Европа.

Предизвикателството „Приобщаващи, нова-
торски и сигурни общества“ ще подкрепи коор-
динирането на политиката в Европа, като осигу-
ри солидна база от факти за подпомагане на дър-
жавите-членки при прилагането на подходящи съ-
четания от политики. Работните програми ще съ-
държат като нова мярка информация за начина на
координация с националните програми за финан-
сиране на научноизследователската дейност и
иновациите, като тази информация ше бъде
включвана за обсъждане в комисиите по програ-
мата.

„Хоризонт 2020“ ще подкрепя подходи, насо-
чени към обединяване и увеличаване на полез-
ния ефект от други източници на финансиране
чрез опростената схема „ERA-NET“, чрез която
се подпомагат дейности от координацията на на-
ционални програми до съфинансирането на съв-
местни покани за представяне на предложения.
Ясният набор от критерии за съвместни програ-
ми по член 185 и за съвместни предприятия по
член 187 от Договора ще даде възможност за про-
веждането на инициативи с по-голям потенциал,
като се отчитат опитът и оценките от РП7, както
и измененията на Финансовите регламенти.

Инициативите за съвместно планиране (ИСП)
са важно средство при обединяването на ресурси
за създаване на критична маса за справяне с об-
щите предизвикателства пред държавите-членки.
„Хоризонт 2020“ ще подпомага ИСП в развитие-
то на техните Стратегически научноизследовател-
ски програми. Когато предизвикателството, към
чието решаване е насочена дадена ИСП, спада
към приоритетите на „Хоризонт 2020“, за осигу-
ряването на допълнителна подкрепа могат да се
използват „ERA-NET“ или съфинансиране. Но-
ви инициативи по член 185 ще бъдат разглежда-
ни само когато има ясен ангажимент от страна на
държавите-членки и когато съответната ИСП е до-
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казала възможността за значимо сътрудничество,
мащаба и обхвата, необходими за подкрепа на
пълната интеграция на националните програми.

Въз основа на опита на публично-частните
партньорства в рамките на Европейския план за
икономическо възстановяване ще бъде налице по-
голям потенциал за създаването на такива пар-
тньорства, без да се прибягва до нови законода-
телни процедури. Това ще позволи целенасоче-
ното изпълнение на такива инициативи, като в съ-
щото време се гарантира по-голяма яснота относ-
но ролите и отговорностите.

10. ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ОБЩИ
СТРЕМЕЖИ

Европейските данъкоплатци имат право да зна-
ят как се инвестират парите им. Тъй като научни-
те изследвания и иновациите са жизненоважни
за бъдещето на хората, необходимо е свързаните
с тях дейности , финансирани чрез „Хори-
зонт 2020“, да бъдат представяни на вниманието
на широката общественост, и по-специално, тряб-
ва да се посочва добавената стойност на действи-
ята на равнище ЕС. Това ще доведе до по-голямо

обществено разбиране, съпричастие и обсъжда-
не. Мерките за информация и комуникация сле-
дователно ще бъдат неразделна част от изпълне-
нието на „Хоризонт 2020“.

Те ще се съсредоточат и върху оповестяване-
то на резултатите от научните изследвания на взе-
мащите политически решения лица, новаторите
и останалите изследователи, включително чрез
насърчаване на свободния достъп.

Постигането на нашите общи стремежи, кои-
то са в основата на стратегията „Европа 2020“ и
на Съюза за иновации, изисква осъществяването
на амбициозни политики. Комисията е убедена,
че предложението й за „Хоризонт 2020“ и цялос-
тното преосмисляне, което то налага, ще позволи
бюджетът на Съюза да играе ключова роля за ко-
ренната промяна в резултатите на научноизсле-
дователската дейност и иновациите, от които се
нуждае Европа. „Хоризонт 2020“ е замислен до
края на настоящото десетилетие. Проектите по
програмата ще продължат и през следващото де-
сетилетие, а въздействието от нейното финанси-
ране ще се усеща и дълго след това. Ето защо тя е
действителна инвестиция в бъдещето.
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ДРЕВНИ БРЕГОВИ ЛИНИИ НА ЧЕРНО МОРЕ
И УСЛОВИЯ ЗА ЧОВЕШКО ПРИСЪСТВИЕ

Инж. Костантин Щерев,
управител на фирма

Gemini 2000 Ltd. – London,
доц. д-р Димитър Димитров,

доц. дгн Веселин Пейчев,
Институт по океанология – БАН

Въведение
През периода 1976–1986 г. по време на нацио-

нални и съвместни българско-руски експедици-
онни изследвания с НИК (научноизследователски
кораб) “Академик Орбели” и с НИК „Изследова-
тел”, както и със самостоятелни експедиции с
НИК “Академик”, беше открита и изследвана
древна брегова линия на Черно море с възраст око-
ло 7600 г. BP пред българския бряг, разположена
на дълбочини 90-120 m. (Фигура 1).

Създадена е работна хипотеза, че в района на
старите брегове на сладководното езеро са същес-
твували благоприятни условия за човешко при-
съствие (високо развита неолитна цивилизация).
В подкрепа на предположението в спорово-поле-
новите спектри на многобройни сондажи на шел-
фа е открит запазен полен от видовете Cerealia–
type, Centaurea cianus, Plantago lanceolata,
Polygonum ariculare и др., което свидетелства за
началото на културно земеделие по това време.

Главните доказателства в подкрепа на по-горе
споменатата хипотеза са следните:

 наличие на древна брегова линия на дъ-
ното на Черно море на дълбочини 90 –

120 m;
 образуване на дълбоководни органоген-

но – минерални утайки (сапропели) и
рязката смяна на бракичните молюско-
ви съобщества със соленоводни (среди-
земноморски) като следствие от геока-
тастрофалното събитие;

 възникването на сероводородното зара-
зяване на басейна.

Експедиционни изследвания с НИК „Ака-
демик”

През периода 15.06.2009-24.06.2009 г. и 27.06–
03.07.2011 (Фигура 2, 3, 4) са проведени експеди-
ции с НИК “Академик” на полигон „Палеопрова-
дийска”; полигон „Емине”; полигон „Кокетрайс”.

Фигура 1. Палеогеографска схема на старите брегове на Черно море [1, с. 91]. 1. море –езеро; 2. брегове
на Черно море до Потопа; 3. Черно море след Потопа; 4. предполагаеми селища преди Потопа
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Извършен е отбор на проби за датиране на по-
топените брегови линии на Черно море посред-
ством Оптично стимулирано луминисцентно да-
тиране (ОСЛД) и пробоотбор за спорово-поленов
анализ и за датиране на потопени брегови линии
на Черно море посредством радиовъглероден ана-

лиз (14С).
Изследвани са физико-механичните свойства

на дънните седименти.

Картиране
Съставените карти и разрези изобразяват по-

топени брегови валове и дюни, разположени ко-
со до паралелно на бреговата линия (Фигура 5).
Тези дюни и брегови линии са били създадени
следствие понижението на нивото на Черно мо-
ре до 90-95 m под съвременното.

Сондиране
Проби от бреговите дюни бяха получени пос-

редством сондиране с две гравитационни сон-
ди с различен диаметър, както и с вибросонда.
Получената ядка се нарязва в геоложката лабо-
ратория на 1-метрови секции.

По време на експедициите с НИК „Акаде-
мик” бяха получени 39 ядки.

Полигон „Палеопровадийска”
Полигонът „Палеопровадийска” е разполо-

жен на периферията на шелфа и горната част на
континенталния склон на дълбочини от 80 до
150 m (Фигура 6, 7) в района на древните брего-
ве на Черно море. Обхваща подводното продъл-
жение на устието на р. Палеопровадийска, фик-

сирано по данни от сеизмоакустични проучвания.
През юли 1985 г. тук са осъществени дълбо-

ководни спускания с руския подводен обитаем
апарат (ПОА) „Аргус” и са открити предполагае-
ми следи от човешко присъствие. По време на
спускането с ПОА „Аргус” на 16 юли 1985 г. в

Фигура 2. Схема на изследователските полигони и ге-
оложки станции (2009)

Фигура 3. Схема на изследователските полигони и геоложки станции (2011)
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района на дълбочина 93 m бяха открити следи от
селище и некропол.

По време на съвместни българско-американ-
ски изследвания с НИК „Академик” през 2001 и
2002 г. в района беше извършена сонарна снимка
и профилиране, при които успешно беше просле-

дена палеодолината на р. Провадийска (Фигура
6, 7, 8). В резултат на сонарната снимка са откри-
ти 5 аномални обекта, разположени на дълбочи-
ни 90-170 m, които ще бъдат обект на диагности-
ка с ПОА „РС-8”.

През юни 2009 г. с НИК „Академик” на поли-

Фигура 4. Навигационна карта на изследователски полигони и геоложки станции (2011)

Фигура 5. Фрагмент от сеизмоакустичен запис в района на старите брегове и проектни сондажи (профил
нос Емине)



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 19

Научни изследвания

гона бяха извършени ехолотни и акустични из-
следвания върху древните акумулативни образу-
вания (валове и дюни). Прокарани са 17 броя сон-
дажи с цел изучаването на дълбоководните и шел-
фовите утайки за определяне на химичния със-
тав, спорово-поленови спектри, изтопни и радио-
въглеродни анализи. Подготвени са литоложки ко-
лонки, които характеризират отделните фациал-
ни разновидности.

Полигон „Емине”
Полигон Емине е разположен срещу едноимен-

ния нос по профил запад – изток на дълбочини от
70 до 1500 m (Фигура 9). Профилът се характе-

ризира с ярко изразена древна
брегова линия със серия от бре-
гови валове и дюнни образува-
ния. Целта на изследването бе-
ше да се изясни релефа на дъ-
ното и да се получат сондажни
колонки от плажовите пясъци на
акумулативните валове и дюни.
Получените ехолотни и сонарни
записи свидетелстват за сложна
конфигурация на древните бре-
гове на Черно море. В резултат
на обработка със софтуер “So-
nar Pro 11” беше създадена три-
измерна блок – диаграма на
древните валове и дюни (Фигу-
ра 9).

Общо на полигона са прока-
рани 10 броя сондажи с помощ-
та на гравитачни тръби. Седи-
ментите в тези сондажи са сил-
но уплътнени и примесени със
съвременна молюскова фауна.

Изключение прави единствено сондаж 27, който
попадна в плажови пясъци и е обект на специа-
лизирани изследвания.

Полигон „Кокетрайс”
Първоначално интересът към пясъчната бан-

ка се определи преди всичко от огромните обеми
пясъчен материал. Детайлните изследвания вър-
ху генезиса на пясъчното тяло, проведени през
юни 2009 г., ни дадоха основание да приемем, че
банката е формирана в хода на холоценската тран-
с-гресия около вероятно неолитно селище.

Пясъчна банка Кокетрайс се намира в северо-
източната част на акватори-
ята на големия Бургаски за-
лив и отстои на 5,5 km юж-
но от нос Емине и на 15 km
източно от Несебърския по-
луостров (Фигура 10, 11). В
литературата плитчината е
получила известност като
банка, но в случая става ду-
ма за подводна пясъчна ко-
са. Открита е през 1887 г.
от английския хидрограф-
ски кораб „Кокетрайс”, от-
където е получила наимено-
ванието си. През 1887 г. пя-
съчното тяло е отбелязано
като опасно за корабоплава-
нето (минимална дълбочи-
на 9 сажена) и оттогава фи-
гурира във всички карти и
лоции. През 1962 г. Хидрог-
рафна служба на ВМФ из-
вършва  промер и  дънно
тралене, като отбелязва ми-

Фигура 6. Полигон “Палеопровадийска” – батиметрична карта

Фигура 7. Полигон “Палеопровадийска” – схема на древните брегове
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нимална дълбочина 16,2 m. Системните изслед-
вания върху геоложкия строеж на банката дати-
рат от 1975 г., когато специалисти от Геологичес-
кия институт на БАН и Комитета по геология про-

веждат геоложко опробване.
По 9 профила  са взети 35
геоложки станции, 9 броя тех-
нологични проби и е съставе-
на литоложка карта. Изчисле-
ни са ориентировъчни запаси
от пясъци.

През периода 1980-2009 г.
специалисти от Института по
океанология при БАН – Варна
с научноизследователските ко-
раби „Изследовател” и „Акаде-
мик” провеждат задълбочени
изследвания върху релефа, ге-
оложкия строеж и генезиса на
банката. Извършен е детайлен
промер по мрежа 150 х 150 m,
геоложко опробване с ударни
тръби и дъночерпатели, драги-
ране, огледи от водолази и хид-
рофизични измервания.

Проведените през м. юни
2009 г. комплексни експедици-
онни изследвания на банка
„Кокетрайс” позволиха да се
получи пълна картина на реле-
фа, геоложкия строеж и про-
изхода на пясъчното тяло.

През 1980 г. в интервала
28,40 – 28,50 m беше взета
проба от Mytilus galloproin-
cialis за радиовъглероден ана-
лиз, която показа възраст око-
ло 8 хил. год.

Равнището на Черно море
по това време „подпира” тери-
генния вток от р.  Хаджийска,
в резултат на което започва
формиране на пясъчни коси.
Като допълнителен стимул за
образуване на ядрото на бан-

ката вероятно е послужило и древно неолитно се-
лище, разположено на пясъчните коси.

Проведените комплексни изследвания върху
релефа, геоложкия строеж и генезиса на банка

Фигура 8. Полигон “Палеопровадийска” - газови фонтани на дъното

Фигура 9. Триизмерна блок – диаграма на древните брегове (полигон
“Емине”, НИК “Академик 2009”)

Фигура 10. Батиметрична карта на банка “Кокетрайс”
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„Кокетрайс” позволяват да се направят следните
изводи:

 Пясъчната банка „Кокетрайс” представ-
лява система от реликтови пясъчни ко-
си, формирани поетапно в хода на холо-
ценската трансгресия.

 Подхранването с теригенен материал се
е извършвало главно от алувия на р. Хад-
жийска и частично от отлагането на ма-
териала от разтоварването на надлъжно
бреговия наносен поток.

 Хидродинамичните изследвания показ-
ват високи скорости на надлъжно-бре-
говия поток (до 35 cm/s), което води до
акумулация, размиване и преформиране
на пясъчното тяло.

В заключение следва да се изтъкне, че пясъч-
ното тяло е формирано след геокатастрофалните
събития, довели до намирането на морското ни-
во на 40 m под съвременното.

В резултат на проведените проучвания пясъч-
на банка „Кокетрайс” беше обявена от МОСВ за
защитена местност с цел съхраняване на богати-
те дънни биоценози и погребаното културно-ис-
торическо наследство.

Пробоотбор за спорово-поленов анализ и да-
тиране на потопени брегови линии на Черно
море чрез радиовъглероден анализ

Първите определения на възрастта по 14С са
извършени чрез извличане на Сорг. от черупки на
черноморска молюскова фауна и Сорг., извлечено
от утайки в лабораториите на Института по океа-
нология в Москва и Уудсхолския океанографски
институт. Досега са извършени повече от 200 аб-
солютни датировки, които датират катастрофата
в интервала 7,5-9 хил. години ВР.

Особен интерес представляват резултатите от
14С, извършени в лабораторията „Маклийн” от

Глен Джоунс. Той заложи на но-
вите криогенно-вакуумни методи,
които позволяват да се датират 4
хил. проби годишно, благодаре-
ние на разработения от него мас-
спектрометричен ускорител
(МСУ), който измерва съотноше-
нието устойчив 12С към неустой-
чив 14С, които се съдържат в про-
бата. В МСУ въглеродните атоми
на пробата се превръщат в плаз-
ма. Лишени от електроните си, яд-
рата им се ускоряват в тунел от 2,5
млн. волта ток, докато достигнат
скорост 30 000 km/s. Мощни маг-
нити, настроени на атомни маси
12 и 14, насочват потока към
свръхчувствителни детектори, ко-
ито отчитат тяхната наличност в
двете ядра. Този метод позволява
да се изследват малки количества

проби (до 0,1 mg) за съвсем кратко време. МСУ
позволи да се повиши значително точността на
метода, както и неговата производителност.

Лабораторията „Маклийн” обработва проби за
радиовъглероден анализ 14С взети по време на ек-
спедицията Академик 2009. Пробите са взети под
ръководството на проф. Уилям Райън. Съдържа-
щите въглерод черупки от Dreissena ще бъдат по-
чистени със серия от киселинни промивки, за да
е сигурно, че няма никакво органично съдържа-
ние, което да изопачи датировките. След това че-
рупките ще бъдат стрити на прах. Тази прах ще
премине серия от химични процеси, които да от-
делят въглерода от пробата. След това въглеро-
дът от пробата ще бъде поставен в ускорителен
масспектрометър. Радиовъглеродната датировка
се извършва чрез получаване на отношението
между 12C и 14C.

Първите резултати, получени от радиовъгле-
родни датировки на Сore-10, дадоха възможност
да бъде изработен дълбоководен разрез на утай-
ките. Убедително са отделени пресноводни (но-
воевксински) и морски (холоценски) утайки (Фи-
гура 12, 13).

Очевидно е, че се наблюдава ерозионна повър-
хност по горната граница на слой ІІІ (новоевксин),
която свидетелства за значителен размив, в рам-
ките на който се наблюдава и стратиграфски хиа-
тус.

Особен интерес предизвикаха резултатите от
радиовъглеродните датировки на Сore-15 (Фигу-
ра 14), откъдето са взети 5 проби в повърхнос-
тния слой 0-9 cm с морска фауна, представена от
Mytiluster lineatus, Mytilus galloprovincialis и
Cardium edule. Анализът по 14С, извършен върху
черупка от Mytiluster lineatus, показа възраст от
6800 години, докато анализът върху черупки от
Dreissena polymorpha показва 8600 год. Вероят-
но повърхностната граница е размивна и отразя-

Фигура 11. 3-D карта на банка “Кокетрайс”
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ва катастрофалните събития (Фигура 12). Графи-
ката на Фигура 12 показва абсолютната възраст,

като на оста х е нанесена дължината на сондаж-
ната ядка, а на оста у е нанесена възрастта на ба-
сейна в хил. години. Инвазията на морски води е
настъпила през късния дриас, когато равнището
на езерото е било –120 m, което съвпада с повър-
хностния слой 0-9 m. Именно тогава в езерото
нахлуват средиземноморски води. Това е станало
преди около 7200 години.

За да се получи точна възраст, първичната ра-
диовъглеродна датировка трябва да бъде калиб-
рирана чрез използването на детайлна калибра-
ционна карта. Датировките за възраст в Черно мо-
ре не са коригирани, тъй като възрастите за из-
точниците за Черно море не са известни. Въгле-
родът в черупките не е бил създаден в Черно мо-
ре, а някъде другаде и след това се е пренесъл по
някакъв начин до морето, където е бил използван
в черупките, поради което съществува разлика във
времето на образуване на  14С и времето, когато
се е отложил в черупката. Това създава неточност
в датировката на черупката, тъй като  14С започва
да се разлага преди да бъде включен в състава,
поради което радиовъглеродната възраст е по-го-
ляма от действителната възраст на черупката.

Изводи:
В резултат на проведените експедиционни из-

следвания с НИК “Академик” и извършващите
се анализи за 14С и ОСЛ в американски лаборато-
рии са получени следните по-важни резултати:

 Потвърдено е съществуването на древ-
на брегова линия на черноморския ба-
сейн, разположена на съвременни дъл-
бочини 90-120 м.

 Прокарани са 39 броя сондажи, които са

Фигура 12. Геоложки разрез по данни от 14C (НИК
“Академик”, 2009).

Фигура 13. Обобщен геоложки разрез на шелфа и континенталния склон по данни от 14C (НИК “Акаде-
мик”, 2009).
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ANCIENT COASTLINES OF THE BLACK SEA AND THE CONDITIONS OF HUMAN PRES-
ENCE

Konstantin Sterev,  Dimitar Dimitrov, Veselin Peychev

Abstract

The theme of ancient coastlines on the Black Sea and their housing conditions, known as the theory of
events at geocatastrofic events - new geological history of the basin is extremely controversial and topical.
In the early 80s of the twentieth century produced convincing evidence of an ancient shoreline in the
Black Sea, located at depths of 90-120 m with an age of about 8 thousand years BP. It also found that more
than 8000 years the Black Sea was a freshwater lake. As a result of research conducted at the Institute of
Oceanology compelling geological evidence broke around 8,000 years ago catastrophic events. They are
complemented by archaeological evidence. Through comprehensive research in oceanography, geology,
geoarchaeology, archaeomithology and genetics have developed the foundations of a theory which is able
to change existing ideas about the most - ancient history and human civilization originated on the ancient
shores of Black Sea lake. As a result geocatastrofic event reaches the differentiation of Indo-European
population and launches of new civilizations. The report presents the results of research expeditions con-
ducted by the Institute of Oceanology in 2009 and 2011 of paleovaley river Provadiyska, a bank in the
polygon Cocetrise Burgas - Ahtopol, which undoubtedly proved Paleoclimate events since the last ice age
- Wurm IV and established the ancient coastline of the Black Sea.

Keywords: Black Sea, ancient coastlines, geoarchaeology, ancient civilizations

опрoбвани за спорово-поленов анализ,
взети са проби за изотопен анализ на
Сорг., О16/О18, Sr86/Sr87, радиовъглеро-
ден анализ и ОСЛ. Окончателните ре-
зултати от изотопните анализи се очак-
ва да бъдат готови до края на 2011 г.
 Изяснен е релефът и характерът
на древните брегови форми (валове,
дюни), посредством ехолотна и сонар-
на снимка. Определени са обекти за
проучване с подводен обитаем апарат
РС-8 и дълбоководни водолазни спус-
кания.
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Макар да се говори, че в световен мащаб се
наблюдава известно отчуждаване на обществото
към научните дирения, въпреки това много хора
се интересуват живо от науката, стига тя да може
да им каже нещо важно за тях. Повишен интерес
съществува към новите технологии, особено към
такива, които биха могли да повишат стандарта
на живот. Но не са малко и тези, които са любо-
питни да чуят обяснения за т.нар. нетрадиционни
явления. И точно от това се възползват понякога
нечисти ръце, които се протягат, за да омотаят в
паяжина масовото съзнание. Най-дръзката, неп-
ристойна и мащабна спекулация в последно вре-
ме беше т.нар. теория на торзионните полета. На-
лага се добре да се изясни този въпрос, защото
наскоро излязоха и книги, в които спекулацията
разширява териториите си.

Тази “теория” се основава на разработената от
руския физик Генадий Шипов теория на физичес-
кия вакуум (ТФВ). А “приложенията” са шумно
рекламирани от тандема Анатолий Акимов – Ши-
пов. Те твърдят, че става дума за фундаментално
взаимодействие от нов, пети тип (освен познати-
те в науката четири: силно, електромагнитно, сла-
бо и гравитационно). Предлагат и ново устрой-
ство – „торзионен генератор”. И в Русия, и в Бъл-
гария, нещата бяха щателно и добросъвестно про-
верени от сериозни учени. Оказа се, че наблюда-
ваните ефекти се дължат на електромагнитни вза-
имодействия. Никаква “сила от нов тип” не се изя-
ви. Руският физик акад. Едуард Кругляков от Си-
бирското отделение на Руската академия на нау-
ките, председател на Комисията при РАН за бор-
ба с лъженауката и фалшифицирането на научни-
те изследвания, в книгата си „Пладнешки учени”
(преведена и на български) разобличава мошени-
чеството и някои псевдонаучни машинации, в т.ч.
и торзионната афера [1]. Множество подобни ге-
нератори в Русия са били захвърлени непотреб-
ни, като купчина старо желязо, но преди да бъдат
разкрити, фалшификаторите са присвоили круп-
ни суми от държавата.

А един български физик възвеличавайки тор-
зионния генератор в свои медийни изяви, заяви,
че чрез него се получавала енергия от “нищото”
(антинаучно и скандално твърдение), за което бе-
ше уволнен от БАН. И всичко това – за да се из-
мъкнат 2 млн. лв. от Министерството на енерге-
тиката! Сподвижници в България на гореспоме-
натия тандем руски физици са се опитвали да вну-
шат и идеята, че може да се лекува рак с ваксина,
облъчена с торзионно поле (!) Този път алчният
поглед е бил обърнат към Министерството на
здравеопазването.

Твърде агресивна е била рекламата и за други
“крупни приложения” на торзионната  теория:
създаване на торзионни двигатели в транспорта,
торзионни системи за предаване на информация,
торзионни технологии за получаване на материа-
ли с нови физически свойства, торзионни методи
за търсене на полезни изкопаеми и т.н. Няма съм-
нение, че споменаването на всичките тези “чуде-
са” може да ускори пулса на всеки ентусиаст, кой-
то радее за научния прогрес.

Макар че торзионните генератори и другите
“приложения” бяха разобличени като мошеничес-
тво, до ден днешен немалко хора, в т.ч. и добри
специалисти, нефизици, “вярват” в торзионната
версия на Шипов.

Това е причината “да се надава ухо” и към опи-
тите да се обяснят чрез торзионните полета явле-
ния от духовен порядък, както и паранормалните
феномени. Появиха се твърдения, че душата е тор-
зионно поле, че торзионните полета са информа-
ция от Божието битие и т.н.

Физическата колегия в България има отрица-
телно отношение към спекулативната торзионна
теория, но това се дължи преди всичко на дове-
рието към мненията на акад. Кругляков, акад. Ви-
талий Гинзбург и други руски учени. Ако един
физик си направи труда лично да проучи по-ос-
новно разработките на Шипов и популярните ста-
тии на Акимов и Шипов, ще може сам да се убе-
ди за каква перфидна псевдонаука всъщност ста-
ва дума.

Уважаваният български философ проф. Ангел
Стефанов дава много точно определение за това,
какво е псевдонаучност: едно обяснение е псев-
донаучно не когато не е научно (тогава то би било
извън-научно), а когато претендира да бъде науч-
но [2, с. 81]. А в случая претенциите са твърде
високи. Говори се за нова научна парадигма (!).

Но нека изясним нещата. Има ли въобще ня-
какъв смисъл понятието “торзионно поле” (без да
го свързваме с теорията на Шипов)? Не става ду-
ма за поле на сили на деформация в теорията на
твърдото тяло, нито за електромагнитно лъчение
с кръгова поляризация [3]. Става дума за усуква-
не на пространството.

Понятието торзия (усукване) на пространство-
времето е напълно смислено и е въведено от френ-
ския математик Ели Картан още през 1922 г. във
връзка с идеята на големия английски физик
Едингтън за обобщаване на гравитационната те-

ТОРЗИОННО ПОЛЕ – НАУКА И ПСЕВДОНАУКА

Ас. Светла Е. Теодорова,
секция “Биохимия, биофизика

и молекулярна биология” към СУБ
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ория на Айнщайн. Картан свързва торзията със
собствения ротационен момент на частиците (спи-
на). Както е известно, всички частици се въртят
около оста си. Така наред с кривината се раз-
глежда и друга характеристика на пространство-
то-времето – торзия. През 60-те години на мина-
лия век английски физици разработват теории, ко-
ито обобщават общата теория на относителност-
та [4, 5]. В тези теории като източник на гравита-
ция се разглежда не само кривината, но и усуква-
нето на пространството. Около 20 години по-къс-
но, а също и в началото на настоящия век, подоб-
ни разработки са предприети и от югославски фи-
зици [6]. В обобщените теории кванти на грави-
тационното поле са гравитон (със спин 2) и тор-
дион (със спин 3). Названието „тордион” за пръв
път е дадено от немския физик Фридрих Хел и
негови сътрудници през 1976 г. [7]. Именно те по-
казват, че тордионът трябва да има спиново чис-
ло 3. Според някои автори тордионите са масив-
ни частици, според други – те са с нулева маса на
покой [6, с. 73-74].

Нека обърнем внимание – в споменатите тео-
рии торзията на пространството се свързва с гра-
витацията!

Какво прави Шипов? Той обобщава вакуум-
ните уравнения на Айнщайн (като претенциозно
ги нарича уравнения на Шипов-Айнщайн); допъл-
ва принципа на относителността на Айнщайн от
общата теория на относителността с принцип за
относителност при въртеливи движения; въздига
в ранг “полета на инерцията” = “торзионни поле-
та” коефициентите на въртене, известни като ко-
ефициенти на Ричи, чрез които се определя тен-
зора на енергията-импулса; въвежда динамични
уравнения на инерционните полета в десетмерно
пространство на събитията с 4 транслационни и
6 ъглови координати; написва уравненията на ва-
куума в спинорен базис [8]. Шипов работи в така
наречената геометрия на абсолютния паралели-
зъм, обоснована през 1923 г. от Р. Вайценбек. Ши-
пов обаче не интерпретира усукването като ком-
понент на гравитацията, а обявява, че с торзията
е свързан нов тип взаимодействие.

Акад. Кругляков отбелязва, че съвременната
фундаментална наука не отрича възможността да
съществуват полета на усукване, но те ще са са-
мо извънредно малка добавка към гравитацион-
ното поле [1, с. 206]. Според югославския физик
проф. Благоевич [6, с. 75] на малки разстояния
съществува тордионно взаимодействие със сили
на отблъскване. Смята се, че това взаимодействие
може да предотврати гравитационен колапс и да
не допусне безкрайно голяма плътност на мате-
рията.

Математичната конструкция на Г. Шипов в об-
щи линии е коректна. Големите спекулации ид-
ват, когато се предприемат физическите интерпре-

тации и особено когато твърде произволно се лан-
сират идеи за „научно” обяснение на явления от
духовната сфера. Още в самото начало се хвърля
в очи едно размиване в интерпретирането на тор-
зионното поле. Същото поле бива наричано и „по-
ле на инерцията”, и „информационно поле”. Що
се отнася до инерчните сили, разкриването по-
дълбоката природа на тези сили би било същес-
твен принос във физиката. Тук можем да отбеле-
жим, че Брайън Грийн  оригинално обяснява съп-
ротивлението на телата при ускоряването им (т.е.
инерцията) чрез взаимодействие на елементарни-
те градивни частици на материята с океана на
Хигс [9, с. 357]. Идеята на Шипов, че въртенето е
тясно свързано с инерцията [8, с. 123] и в този
смисъл торзионните полета пораждат инерчните
сили, е интересна. Това виждане би могло да бъ-
де повод за едно по-дълбоко осмисляне на връз-
ката между кривината и усукването на простран-
ство-времето, за по-дълбоко обосноваване същ-
ността на гравитацията. Шипов за съжаление не
тръгва в тази посока. Главният му прицел е из-
ползването на ТФВ за обясняване на духовните
измерения на Вселената и човека. Той безпроб-
лемно обявява торзионното поле за информаци-
онно поле и начертава глобалното световно ус-
тройство [10]. Въпреки че интуитивно понятието
„информационно поле” изглежда съвсем разум-
но, в науката досега няма дефиниция за такова
поле. Не дава дефиниция и проф. Г. Шипов. Пре-
тенциите му за „пета” сила остават голословни.

Когато се дефинира фундаментално взаимо-
действие, дава се оценка за силата на това взаи-
модействие. В ТФВ не се дава оценка за силата
на „торзионното” взаимодействие, нито за него-
вия радиус. Едно от свойствата на торзионните
вълни според ТФВ, е всепроникването им в прос-
транството. Значи има се предвид безкраен ради-
ус на действие. В такъв случай, за да има матери-
ята строежа и стабилността си, торзионното вза-
имодействие не би могло да бъде по-силно от
електромагнитното и гравитационното. Следова-
телно то трябва да е най-слабото. Шипов дава
оценка за силата на „електроторзионното” взаи-
модействие [8, с. 194]. Но нали торзионното вза-
имодействие е взаимодействие от нов тип? Би
трябвало да се разглежда отделно!

Още не сме дошли обаче до най-големия гаф
на торзионистката теза! При дефинирането на по-
ле, пренасящо фундаментално взаимодействие,
първата работа е да се каже кои са квантите на
това поле и какви са техните характеристики. Ши-
пов нищо не споменава за разработките на дру-
гите автори по обобщаване теорията на Айнщайн,
които предшестват неговите с около 30 години (не
ги знае или ги премълчава). Споменава обаче по-
нятието „тордиони”, но в такъв контекст, като че
ли той го въвежда. Бях поразена обаче от нещо,
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на което досега не е обръщано внимание. Заше-
метяващ научен скандал: тордионите можели да
бъдат „нискореликтови неутрино” [11, с. 68]! То-
ва е по принцип абсолютно невъзможно. Тордио-
нът е бозон с целочислен спин, а неутриното е
фермион със спин 1/2. Така въпреки някои инте-
ресни разработки на Шипов, неговата ТФВ по съ-
щество не дефинира понятие „торзионно поле”.
Следователно, това, което Шипов, Акимов и тех-
ните сподвижници или заблудени възхвалители
наричат „торзионни полета”, е лишено от смисъл.

Смехотворни са опитите да се разпростре тор-
зионната теория на Шипов върху духовната сфе-
ра. Тук вече особено активно се включва и спо-
менатият български физик. Душата била „торзи-
онното поле на физическото тяло и като инфор-
мационна матрица се отделя от тялото след смърт-
та”. Можем да отбележим, че ако след смъртта
торзионното поле на физическото тяло се отделя,
то същата „привилегия” би трябвало да има и гра-
витационното поле на тялото!! Защото кривина-
та и усукването са две равноправни характерис-
тики на пространство-времето. Иначе казано, след
като напуснем белия свят, към небето би трябва-
ло да се понесе не само душата, но и тялото ни.
Лишено от гравитация, какво друго му остава ос-
вен да литне нагоре! Но както знаем, това не се
случва. Освен това, ако торзионните полета съз-
дават Вселенското информационно поле, то и гра-
витационните полета би трябвало да имат съща-
та мисия.

Психичната дейност е свързана с генериране
и разпространение на някакво поле. Това става
все по-ясно на сериозните учени в света. Засега
обаче такова поле не е експериментално устано-
вено чрез познатите инструментални методи, ни-
то пък съществува приемлива научна теоретична
обосновка. От това разбира се, не следва, че в на-
уката не предстоят нови зашеметяващи открития.
Но справедливият гняв от страна на сериозни уче-
ни спрямо безотговорните спекулации, замесва-
щи и нетрадиционни феномени, води до забавя-
не на изследването на тези феномени. А това съз-
дава в обществото почва за суеверия и шарлатан-
ство, както и за посредствени изяви в едни или
други медии.

Независимо, че не разглежда нетрадиционни-
те явления, науката не би трябвало да се отдръп-
ва от обективни коментари върху тях. Големият
физик Макс Планк - бащата на квантовата меха-

ника, е казал по повод на тези явления, че „не мо-
же да се изключва нито една област на изследва-
ния”. Изтъкнатият руски кибернетик акад. Борис
Раушенбах, автор на теорията за управление ори-
ентацията на космическите апарати, отбелязва:
„Чудесата” трябва да се изучават, а не да бягаме
от тях.” Акад. В. А. Трапезников е категоричен:
„Причината на тези явления е засега неизвестна,
но не бива да се абстрахираме от непознатото, тъй
като рискуваме да погубим науката.”

Но за престижа на науката са още по-вредни и
изстрелването на сензационни псевдонаучни фо-
йерверки, и безотговорни машинации от рода на
торзионната афера!
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ЗА НАЧАЛОТО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ НАУКИ
В БЪЛГАРИЯ

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

доц. дхн Димитър Христов

В края на 2011 година българската физическа
колегия отбеляза 120-годишния юбилей на физи-
ческите науки у нас. Той е предшестван от богата
и съдържателна история на природните  науки, до-
кументирана в уникалната  старобългарска и въз-
рожденска книжнина – свидетелство за състояни-
ето на тогавашното научно знание у нас. В златния
фонд на науката в България  заслужено място зае-
мат блестящо защитената през 1842 г. в Берлин-
ския университет „Фридрих Вилхелм” и отпеча-
тана на латински език докторска дисертация
„Психрометрия” от Димитър Мутев и научните из-
следвания на енциклопедиста д-р Петър Берон.

Десет години след Освобождението на Бълга-
рия благодарение на инициативата и усилията на
родолюбиви българи се осъществява мечтата им
за университет и през 1888 г. в София се създава
Висшето училище (днешният Софийски универ-
ситет „Св. Кл. Охридски”). През следващата учеб-
на 1889/1890 г. се открива неговото Физико-мате-
матическо отделение, дало началото на знамени-
тия Физико-математически факултет. Почвата за
раждането на българската физическа наука вече е

подготвена и то не закъснява!
През 1891 г. в два последователни тома на на

едно от най-известните и реномирани научни спи-
сания – „Annalen der Physik und Chemie” се публи-
куват за първи път научни приноси, единият от ко-
ито е получен в новосъздаденото Висше училище,
а другият е подписан от българин. [8].  За автори-
тета на списанието говорят следните факти: то е
основано и издавано от F. A. C. Gren, Z. W. Gilbert
и J. C. Poggendorff. Новата серия на списанието,
която обхваща и 1891 г., се издава от G. Wiedemann
със сътрудничеството на Физическото дружество
(Physikalische Geselschaft) в Берлин и H. von
Helmholtz. Сред публикуваните в списанието пър-
ви съобщения за фундаментални научни открития
е отпечатаното през 1898 г. в том 64  съобщение на
Рьонтген за откритото от него неизвестно дотога-
ва лъчение  (W. C. Rцntgen: Ueber eine neue Art von
Strahlen (Erste Mittheilung). През 1905 г. - чудодей-
ната година на Айнщайн (Annus Mirabilis), пак на
страниците на списанието (Annalen der Physik und
Chemie, Jg. 17, 1905, S. 891–921) Айнщайн прави
първото си съобщение за специалната теория на
относителността „Zur Elektrodynamik bewegter
Kцrper” - една от петте статии, които разтърсват и
променят научния свят. Това са все имена на уче-
ни, без които историята на физическата наука не
може.  

В т. том XLIII, книжка 8 за месец юли 1891 г. на
списанието (Фотос 1) е публикувана статията на
преподавателя по физика във Висшето училище в
София Порфирий Бахметьев, озаглавена: „Вър-
ху влиянието на намагнитването върху термоелек-
трическите свойства на никела и кобалта” (P.
Bachmetjew. Ьber den Einfluss der Magnetisirung auf
die thermoelektrischen Eigenschaften des Eisens und
Nickels. – Ann. d. Phys. u. Chem. N.F. (Wied. Ann.),
Band XLIII (Achtes Heft), S. 723–747) (Фотос 2).
Това е първата статия, носеща адрес на научна
организация в България.

Във Физическата лаборатория на Висшето учи-
лище в София с типична за времето си апаратура
Бахметьев измерва зависимостта на термотока от
деформацията в магнитно поле в светлината на хи-
потезата на Ампер за молекулните токове (които
според него правят от молекулите малки магнит-
чета). При една от серията опити той измерва елек-
тродвижещата сила на подложена на опън желяз-
на жичка при различно натоварване, т.е. удължа-
ване на проводника. При друга серия от опити той

Фотос 1. Annalen der Physik und Chemie, Band XLIII,
1891.
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измерва термотока като функция от изменението
на тока през намагнитващите намотки, в които е
поставена изследваната жичка.

Резултатите от опитите с желязната нишка во-
дят до следните изводи:

1. Термотокът нараства право пропорцио-
нално на силата на намагнитващия ток.

2. При постоянна сила на тока на намагнит-
ване термотокът намалява с увеличаване
на силата на опън, като достига до нула
при определена тежест и става отрицате-
лен при по-нататъшно увеличаване на те-
жестта.

При същите условия той провежда опитите с
никелова жичка. Резултатите показват, че:

1. Силата на термотока нараства с увелича-
ване на силата на намагнитващия ток, ка-
то остава два пъти по-малка от тази за
желязото при еднакви условия.

2. С увеличаване на силата на опън при пос-
тоянна сила на намагнитващия ток тер-
мотокът намалява.

Авторът заключава, че „магнетизмът сам по се-

бе си не променя термоелектричните свойства на
желязото и никела, а само вторично, чрез възник-
ващите при това промени в дължината на жички-
те.”

Порфирий Иванович Бахметьев (1860-1913)  е
руснак по произход,  завършил физика и химия в
Цюрихския университет (1884), след което остава
на работа там като редовен асистент по физика до
1885 г., а после като частен доцент – до 1890 г. След
откриването на Физико-математическото отделе-
ние на Висшето училище в София (1889) тогаваш-
ният министър на Народното просвещение Георги
Живков го поканва да заеме Катедрата по обща фи-
зика. Бахметьев става редовен преподавател  от 1
октомври 1890 г., а от 1 февруари 1895 г. до 5 яну-
ари 1907 г. е редовен професор, първи ръководи-
тел на Катедрата по експериментална физика.

Когато идва у нас, П. Бахметьев вече има около
20 научни публикации в най-реномирани между-
народни списания. Той продължава научноизсле-
дователската си дейност, поставяйки началото на
научните изследвания в България в областта на фи-
зическите науки: физика на твърдото тяло (магне-

Фотос 2. Факсимилета на страници от статията на П. Бахметьев (P. Bachmetjew. Ьber den Einfluss der
Magnetisirung auf  die thermoelektrischen Eigenschaften des Eisens und Nickels. – Ann. d. Phys. u. Chem. N.F.
(Wied. Ann.), Band XLIII (Achtes Heft), S. 723–747).
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тизъм и термоелектричество), геофизика (изслед-
ване на земните токове), биофизика (анабиоза –
„мнима смърт”, както той я нарича) - първото го-
лямо научно откритие, направено у нас. Неговата
научна дейност е целенасочена, изследванията му
са много прецизни и извършвани по възможно най-
съвършената за онова време методика. Една годи-
на след откриването на рентгеновите лъчи, заедно
с руския лекар Павлов прави първата рентгенова
снимка на човешко тяло у нас. Той е един от чле-
новете на назначената от кмета на София Д. Пет-
ков комисия, която трябвало да проучи възможнос-
тите за осветяване на София с електричество.
Известен е бил и като учен, който „туря присъда
на разни изобретения, издава удостоверения за на-
учната им стойност и практическата им пригод-
ност”. [5] Според обширния библиографски очерк
на акад. И. Буреш за творчеството на П. Бахметьев
точният брой на статиите му е около 220, част от
които и до днес са неизвестни. [4] Под повечето от
тях, публикувани в най-авторитетните научни спи-
сания, стои подписът от „Порфирий Бахметьев, Со-
фия” (курсив ред.).

По време на Балканската война е написал око-
ло 35 статии и дописки, предимно в чуждестран-
ни ежедневници – свидетелство, че е приел Бълга-
рия като втора родина (до края на живота си той
остава български поданик).

Благодарение на Бахметьев преподаването по
физика от самото начало се поставя на високо ни-

во и Физико-математическото отделение се прев-
ръща в средище на научни изследвания в областта
на физическите науки. Постъпвайки във Висшето
училище, Порфирий Бахметьев намира  сбирка от
295 физически апарата, прехвърлени с протоколи
от сбирката на Първа софийска мъжка гимназия,
вероятно за да не се губи време в чакане на специ-
ален кредит и доставката. Поради това той се зае-
ма да създаде необходимата материална база за на-
учноизследователската и преподавателската рабо-
та по физика с активната помощ на студентите си.
През 1895 г. изработените от студентите уреди са
вече около 100. През лятото на 1892 г. на Първото
Пловдивско изложение  колекцията от 42 апарати
и модели, изработени от студентите във физичес-
ката лаборатория под ръководството на П. И. Бах-
метьев  е отличена със сребърен медал.

Бил е опитен физик и блестящ експеримента-
тор, мечтател и неспокоен дух. Много са възтор-
жените думи за Бахметьев от негови бивши сту-
денти, но като че ли най-пълна представа за качес-
твото на изнасяните лекции и за умението му да
влиза в контакт с аудиторията дава биологът  Дел-
чо Илчев: „Всякой който е слушал неговите лек-
ции, знае какъв увлекателен лектор бе покойни-
ят. В неговите лекции имаше всякога нещо свое-
образно... Той говореше твърде просто. Сам се ув-
личаше в лекцията си, с което увличаше всичките
си слушатели и оживяваше сухия предмет на лек-
цията си.
Умението да говори правеше проф. Бахметьев

твърде интересен събеседник... винаги неуморим,
винаги увлекателен. Всички свършивши физико-ма-
тематическия факултет при нашия Университет
пазят в своите студентски спомени горещи сим-
патии към Бахметьева, който тъй вещо им тъл-
куваше природните мистерии. А повечето млади
сили, излезли от тоя факултет, що работят сега
научно, дължат почит и признателност към своя
учител за неговите тъй ценни съвети и поощре-
ния.”  (правопис Д. И. – бел. авт.). [6]

Приносите на проф. П. Бахметьев в различни
научни области не са загубили своето значение и
днес. Бахметиев предава своята любов към наука-
та на своите студенти и много от тях стават сът-
рудници и съавтори в научните му изследвания. С
основание може да се каже, че проф. Бахметьев
остави след себе си школа от талантливи българ-
ски учени – физици и биолози: проф. Петър Пен-
чев, акад. Иван Буреш, акад. Методи Попов, проф.
Петър Петков и много други.

Бахметьев е работил в Софийския университет
до началото на 1907 г., когато след освиркването
на княз Фердинанд от студентите при откриването
на Народния театър Софийският университет е зак-
рит и всички преподаватели са уволнени. Новият
министър на нардното просвещение решава да съз-
даде нов университет с нови преподаватели и Бах-
метьев приема да агитира някои чуждестранни уче-
ни да дойдат на работа в новия университет, което

Фотос 3. Порфирий Иванович Бахметьев. Рис. Ма-
риана Кънева.
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не се възприема добре от академичната общност.
След възстановяването на стария университет на
31 януари 1908 г. П. Бахметьев е „служебно осво-
боден от длъжност” завинаги. И все пак, въпреки
решението на Академичния съвет, по повелята на
историята и съдбата Порфирий Бахметьев - дваде-
сет и осмият български академик, почетен доктор
на Цюрихския университет, почетен член на Фи-
зико-медицинското дружество в Москва и член на
още много научни общества,  е този, който преди
120 години записа нов, български адрес, във фи-
зическата наука: „Sofia, Phys. Lab. der Hochschule,
April 1891”.

Втората българска научна публикация по
физика – тази на д-р Герчо Марковски, публику-
вана в следващия – XLIV том на същото списание,
е озаглавена: „Върху електродвижещата сила на га-
зови вериги” (Фотос 4). Тя съдържа резултатите
от дисертацията му, изработена в Лайпцигския уни-
верситет с подкрепата на неговия  „високоуважа-
ван учител г-н Тайния съветник G. Wiedemann”,
блестящо защитена, когато той е едва 22-годишен.
Марковски извършва серия от опити с платинови
и въглени електроди в различна газова среда и елек-

тролит (сярна кисилениа и платинов сулфат) с цел
изясняване съществуващите в литературата про-
тиворечия относно мястото, където възниква елек-
тродвижещата сила. Описанието на опитите показ-
ва познанието на автора не само върху физическа-
та страна на разглеждания проблем, но и владее-
нето в необходимата степен на прецизна химичес-
ка техника, отнасяща се до получаването на газове
и подготовката на химически реагенти.

В резюме са получени следните резултати:
1. Електродвижещата сила на един плати-

нов електрод във водород спрямо плати-
нов електрод в обезгазена сярна кисели-
на се различава от намерените дотогава
стойности. В сравнение с изследванията
на други автори, цитирани в уводната
част на статията, за водорода силата е по-
скоро по-малка, т.е. равна на 0,646 V, а за
кислорода е  0,372 V – т.е. по-голяма от
измерената от други автори.

2. Водородът, получен чрез електролиза, се
отнася точно както и полученият по хи-
мичен път.

3. Чрез добавяне на разтвор на платинов
сулфат електродвижещата сила на един
кислороден елемент намалява, докато
електродвижещата сила на един водоро-
ден елемент се увеличава и то така, че
електродвижещата сила на един водород-
но-кислороден елемент не се променя
при добавяне на платинов сулфат.

4. Електродвижещата сила не зависи от на-
лягането и температурата на въведения
газ.

За сравнение са изследвани и газови елементи
с въглени електроди, които се отнасят по съвсем
различен начин от платиновите електроди поради
тяхната порьозност.

Талантливията физик д-р Герчо Марковски е ос-
тавил само една публикация в чуждо научно спи-
сание – тази, която бе разгледана. Роден е в Шу-
мен през 1869 г., завършил е гимназия в Габрово, а
университет с докторат – в Лайпциг. Само една го-
дина (уч. 1891/1892) той е преподавател по физи-
ка във Висшето училище в София. Дългогодишен
учител, той е преподавал в знаменитата Софийска
класическа гимназия (по-късно софийската Първа
мъжка гимназия), където учениците са запазили
спомен за него като за взискателен и безгранично
предан на професията и дълга си учител и е от пър-
вите учители (сред които са В. Дяковски, д-р Цве-
тан Радославов – авторът на песента „Мила Роди-
но”, Андрей Протич, Стилиян Чилингиров, Боян
Пенев, Михаил Арнаудов) в основаната през 1903
г. елитна Втора мъжка гимназия (днешното 22 СОУ
„Г. С. Раковски”). Той е първият директор на пър-
вото в страната училище за строителни кадри със
средно образование, основано с царски указ за
просвещението от 1909 г. като клон на Първа мъжка
гимназия, но много скоро след това обособено ка-

Фотос 4. Факсимиле от заглавната страница на пуб-
ликацията на д-р Герчо Марковски (Gertscho
Markovsky. Ьber die elektromotorische kraft der
Gasketten. – Ann. d. Phys. u. Chem. N.F. (Wied. Ann.),
Band XLIV (Elftes Heft), S. 457–472).
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то самостоятелно учебно заведение – днешната Со-
фийска гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Христо Ботев”. Неговите ученици са за-
пазили спомена за взискателния  и безгранично
предан на професията и дълга си учител с прони-
цателни очи, винаги сериозен и облечен в редин-
гот.  Впоследствие д-р Герчо Марковски е станал
инспектор към Министерството на просветата.

Публикувал е по физични и други въпроси в:
„Годишник на Българското природо-изпитателно
дружество”, „Знание”, „Учителски вестник”, „Учи-
лищен преглед” и др. В юбилейния „Сборник д-р
Петър Берон” от 1924 г. е поместен обзорът на нем-
ския професор д-р Каснер: „Съчиненията на Пе-
тър Берон по метеорология”. Преводът на българ-
ски език от ръкописа е направен от д-р Герчо Мар-
ковски.

Д-р Марковски е бил радетел за реформиране-
то на  Висшето училище в София съгласно „нуж-
дите на практическия живот”. Според него чис-
то университеското му развитие „благоприятству-
ва изключително за развиването на чистата нау-
ка” като обучава студентите за учители и чинов-
ници за държавни служби.  Възгледите си излага в
органа на Министерството на просветата „Учили-
щен преглед” (1899, кн. ІХ, септ.). Д-р Марковски
смята, че трябва да се открият катедри по „земе-
делие, техническа химия, метеорология, агрикул-
турна химия и пр. със съответните практически
станции, а сегашният естествен отдел заедно с
физиката да се приближат повече към това нап-

равление.”  Той се позовава и на завещанието на
Евлоги Георгиев, който държи “научните предме-
ти, които ще се предават в това училище (Вис-
шето училище – бел. авт.) да бъдат преимущес-
твено от положителните науки с приложение
към индустрията”. Въпреки че проф. Михаил
Арнаудов намира този възглед за „неособено се-
риозен” и „тъй радикален в отрицанието си”,
трябва да отдадем заслуженото на прозорливостта
на д-р Герчо Марковски относно необходимостта
от връзката между чистата наука и приложните из-
следвания. [1, с. 160-162]

От първите два български научни приноса, пуб-
ликувани през 1891 г., вече изминаха 120 години.
В сравнение с науките  в други страни тази про-
дължителност не е голяма, но все пак тя е доста-
тъчна, за да се говори у нас за историята на бъл-
гарската физическа наука. И нека не забравяме, че
наред с имената на Нобеловите лауреати Рьонтген,
Айнщайн и още много световноизвестни учени,
публикували в „Annalen der Physik und Chemie” –
списанието, на чийто герб стои надпис “Ex umbra
in solem” (От мрака към светлината – лат.), са име-
ната на Порфирий Бахметьев – първият професор
по физика у нас, и на доктора на Лайпцигския уни-
верситет, българинът Герчо Марковски.
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Фотос 12. Герчо Марковски. Рис. Мариана Кънева.
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Скамн£ ( – столче, табуретка)се нари-
ча югоизточната част на носа, с който завършва
Созополският полуостров (Фотос 1). В резултат
на започналите през 2011 г. археологически про-
учвания се установи, че за жителите на гръцката
колония Аполония и средновековния Созопол то-
зи брулен от ветровете край на полуострова ви-
наги е бил място за свещенодействия.

ТЕСМОФОРИОН
Още през VI в. пр. Хр. вдадените в морето вул-

канични скали с многобройни цепнатини и изкус-

твени изсичания (Фотос 2) се превръщат в свети-
лище, което продължава да функционира до  III
в. пр. Хр. включително. Откритите многобройни
останки от миниатюрни съдове, кости на живот-
ни и керамични статуетки  свидетелстват, че тук
са се провеждали Тесмофории () –
тридневен празник на богинята на земеделието и
плодородието Деметра, почитана заедно със сво-
ята дъщеря Персефона (Кора). Участващите в
тайнствения ритуал жени (достъпът на мъже е бил
забранен) използвали неприличен език (смятало
се, че непристойните шеги увеличават плодови-
тостта) и поднасяли жертвени дарове. Известно
е, че в Атина Тесмофориите се провеждат в сре-
дата на месец Пюанепсион ( – ок-
томври-ноември) и честват завръщането на Кора
на земята. В основата на ритуала е заложен ми-

НОС СКАМНИ – СВЕЩЕНА ТЕРИТОРИЯ
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА

АПОЛОНИЯ – СОЗОПОЛИС – СОЗОПОЛ

Доц. д-р Кръстина Панайотова,
НАИМ – БАН

“Обхождайки всички страни, можеш да
намериш град без стени, без писменост, без
управници, без дворци, без богатства, без
монети, но никой още не е виждал град, лишен
от храмове и богове, град, в който да не се
възнасят молитви, където да не се кълнат в
името на Божеството...” (Плутарх)

Фотос 1. Нос Скамни
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сенца, различни изображения и клони от пиния.
Прасето като особено плодовито животно симво-
лизира плодородието и поради това играе основ-
на роля в култа на богиня Деметра като нейно оби-
чайно жертвено животно.

Приношенията са включвали също така фигу-
ри от тесто и керамични статуетки. Сред израбо-
тените от местни и чужди коропласти теракоти,
открити на нос Скамни, преобладават изображе-
нията на двете богини. Те са представени седящи
на трон в строга и тържествена поза, като ръцете
им лежат на коленете или едната ръка е вдигната
към гърдите (Фотос 3). Понякога Деметра и Пер-
сефона са изобразени като неделима двойка пра-
ви една до друга (Фотос 4). Митологичното род-
ство и култовата връзка на богините са отразени
и във фигурките, представящи  седнала на рамо-
то на майка си Кора.

Откритите на нос Скамни над 2000 фрагмен-
тирани керамични съдове за течности представ-
ляват миниатюрни амфори, хидрии, кани, олпета
и ойнохое, както и чашки от керноси (кернос –
специален съд, който се свързва с култа към Де-
метра – бел. ред.). Въпреки че повечето от тях са
продукт на местни работилници (Фотос 5) и са
изработени специално за този ритуал, източно-
гръцки и атически вази също са били използвани
от жителите на Аполония.

С приемането на християнството за официал-
на религия и разделянето на Римската империя
през ІV в. градът на Аполон е наречен Созопо-
лис. По това време  той е главен администрати-
вен и стопански център в региона. В началото на
VІ в. Созопол се споменава във връзка с бунта на
Виталиан срещу император Анастасий. Бунтов-

Фотос 2. Изсичания в скалата с вотивни дарове (на
преден план – каничка)

Фотос 3. Теракота (Деметра) Фотос 4. Теракота (Деметра и Персефона)

тът за Хадес, който отвлякъл Персефона, докато
тя беряла цветя. На това място свинарят Евбулей
пасял своите свине, които били погълнати от зе-
мята заедно с колесницата на Хадес, в която била
и грабнатата Персефона. Затова като спомен за
тази история в дупки в земята били хвърляни пра-
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никът укрепил крепостта и я използвал като база
при похода срещу Константинопол.

Късната античност и Средновековието е вре-
мето, когато нос Скамни е включен в отбранител-
ната система на града. Разкрити са в основи ос-
танки от крепостните стени и запазена в значи-
телна височина мощна ъглова кула. Тя е снабде-
на със собствено водохранилище и барбукан (от-
точен канал – бел. ред.) (Фотос 6).

ХРИСТИЯНСКИ ХРАМОВЕ
През XI в. от вътрешната страна на крепстна-

та стена е построен малък (вероятно гробищен)
параклис. Подът му е застлан с мраморни плочи,
върху една от които са врязани буквите  „МК“ в
лигатура.

Много скоро (XII в.)  непосредствено на запад
от него е издигната внушителна трикорабна ба-
зилика (Фотос 7). Мястото на църквата не е из-
брано случайно - в северния й кораб е включен
изсеченият в скалите свещен резервоар за вода
от древното гръцко светилище. Храмът е с дъл-
жина 23 м и с ширина 11,50 м. Стените му са за-
пазени до 1 м височина. В градежа са използвани
ломени камъни и отделни варовикови блокове,
споени с хоросан. Първоначално сградата се е със-
тояла от нартекс, трикорабен наос и триапсиден
олтар. Подът бил украсен с многоцветна мрамор-
на декорация вopus sectilae. Олтарната част на
църквата също е била с мраморна декорация.  Ко-
рабите се разделяли от стройни мраморни коло-
ни, стъпили на различни по форма късноантични
бази. Над страничните кораби и западната част
от централния кораб са били оформени и гале-
рии.Високо издигащата се покривна конструкция
е била покрита с керемиди. Допълнително към
базиликата е изграден и екзонартекс.След сери-
озно преустройство на църквата към XV в., включ-
ващо преграждане на част от входове и поставя-
не на нова подова настилка, но вече от тухли, хра-
мът  просъществува до XVII в. Само малък фраг-
мент от стенописната украса е оцелял в протези-
са.

Интерес представлява фактът, че базиликата,
както и по-ранният параклис имат ос, ориентира-
ни със силно отклонение на север от всеки слън-
чев изгрев, което дава основание да се предпола-
га, че патронът на храма се чества около лятното
слънцестоене (22 юни).

През ХІІІ-ХІV в. значението на Созопол като
религиозен и културен център нараства. Визан-
тийските писатели Никифор Григора и Йоан Кан-
такузин пишат в хрониките си, че градът е “бо-
гат, многолюден и гъсто населен”. В него и окол-
ностите му се издигат голям брой църкви и ма-

настири. От края на ХІІІ и
края на ХІV в. са известни
имената на двама созопол-
ски епископи, избрани за
византийски патриарси –
Йоан  ХІІ Козмас (1294-
1303) и Нил (1380-1389).

За съществуването в то-
зи район на манастир „Св.
Апостолии Св. 20 000 (Дис-
мириски) мъченици“, са за-
пазени сведения в хрисовул
от 1363 г. на император Йо-
ан V Палеолог (1332-1391).
В него се споменава, че ма-
настирът „Св. Апостоли” е
построен от монах Атана-
сий Палеолог, като към не-
го спадали арменците от ра-
йона и имотите на други
жители. Тъй като и парак-

Фотос 5. Вотивна каничка

Фотос 6. Кула с водохранилище
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лисът, и църквата са построени много по-рано,
вероятно императорският документ урежда съз-
даването на манастир при вече съществуващия и
преустроен енорийски храм.

Вероятно споменът за тази светиня се е съх-
ранил в народната памет, защото манастирът „Св.
Апостоли“ се споменава в речта на главния учи-
тел на гръцкото мъжко училище при откриването
му през 1859 г. на нос Скамни. Традицията на то-
ва сакрално място довежда до построяването през
втората половина на XIX в. на нов малък парак-

лис без апсида, разпо-
ложен в предолтарното
пространство на цър-
квата. В четирите ъгъ-
ла на изградените от
ломени камъни и кало-
ва спойка основи са би-
ли вградени стъклени
флакони със светена
вода, единият от които
е от френски парфюм,
произведен през 1860 г.
от френската парфюме-
рийна  компания
LUBIN (Фотос 8), коя-
то съществува  и  до
днес. Този параклис е
функционирал и в пър-
вите десетилетия на
XX век.

В диаконикона, юж-

Фотос 7. Базилика и параклиси на нос Скамни

Фотос 8. Стъклен фла-
кон от френски парфюм

Фотос 9. Медальон с изображение на Рождество
Христово

ния кораб и екзонартекса на базиликата, както и
района източно и южно от нея, през вековете се
развива християнски некропол, от който до сега
са проучени 140 гроба на възрастни и деца. Спо-
ред намерени в гробовете матeриали(накити, мо-
нети, както и керамични и стъклени съдове), из-
ползването на некрополa започва в XI в. и про-
дължава до края на XIX век. Сред гробните на-
ходки впечатлява стъклен меда-льон със сребъ-
рен обков (Фотос 9), носен на сърмен шнур от
погребана в диаконикона на базиликата млада же-
на. Вероятно накитът с изображение на Рождес-
тво Христово е бил закупен от Константинопол
като поклонническа евлогия (благословия).

Археологическите проучвания на нос Скамни
отвориха нова страница от историята на Аполо-
ния Понтийска – Созополис – Созопол. Липсата
на писмени сведения се запълва от откритите ар-
тефакти, които бележат религиозните вярвания и
икономическите връзки на жителите на многове-
ковния град. Изследването на тази свещена тери-
тория позволява да се изяви религиозното  нас-
ледство в различните култури.
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За пети пореден сезон през 2011 г. продължи
проучването на погребалните практики в моги-
ли [6, с. 49-56; 2, с. 39-43; 4, с. 18-23] на терито-
рията на община Сливен1. Конкретните поводи
за проведените разкопки на Габрова и Шекер-
джа могила в землището на с. Камен, Сливен-
ско, са иманярски интервенции.

Шекерджа могила (Фотос 1) е разположена
на висок рид на около 1 км северно от селото.
Тя е с диаметър около 45 м и е висока 5 м. В нея
са открити 10 гроба и една тризна2 (Фотос 2).
Оказа се, че могилата е издигната на няколко пъ-
ти чрез донасипване от тъмнокафява почва през
бронзовата епоха, когато е била с около два мет-
ра по-ниска.

Централният гроб е вкопана в материка яма
(Фотос 3) с допълнително изграждане на стени
от ломени камъни над терена. В него са погре-
бани двама възрастни индивиди (Фотос 4), а под
тях – дете на около 3,5 години3. Като гробен ин-
вентар са поставени кремъчна стрела, заготовка
за прешлен или амулет и фрагмент от стена на
глинен съд без украса. Костите са посипани
обилно с червена охра. Още пет от гробовете
принадлежат на ранната бронзова епоха, като ин-
вентарът е беден и се състои главно от червена
охра. Телата са били положени в специално из-
дълбани в насипа ями по гръб със свити в коле-
нете и вероятно вързани в глезените крака. След

МОГИЛИ ОТ БРОНЗОВАТА ЕПОХА
ПРИ С. КАМЕН, СЛИВЕНСКО

Диана Димитрова,
НАИМ – БАН

Фотос 1. Шекерджа могила преди началото на проучванията. Сн. Д.  Димитрова.

Фотос 2. План на Шекерджа могила с гробовете и
тризната. Автори: М. Марков и П. Петров.

1 Проучванията се проведоха под ръководството на Диана Димитрова – НАИМ-БАН. В тях взеха участие Мирослав
Марков – РИМ – Монтана; Николай Сираков, Петър Петров и Иван Стоянов – РИМ – Сливен; д-р Георги Мавров и Иван
Войков – СУ „Св. Климент Охридски”; Дорина Минковска – НБУ; общи работници.
2 Ритуална площадка, на която са извършвани различни обредни действия, често свързани с пиршества, завършващи с
трошене на съдове.
3 Антропологическото изследване е направено от екип под ръководството на чл.-кор. Йордан Йорданов – ЕИМПАМ-
БАН.
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изтляването на меките тъкани костите са падна-
ли в повечето случаи надясно и по изключение
наляво. При някои от гробовете е установена
подстилка от органична материя и покритие от
силно изтлели дървени греди, подобно на дру-
ги, добре регистрирани погребения от ранната
бронзова епоха в Плачидол и Горан – Слатина,
Северна България, на носителите на ямната кул-

тура [8, с. 39].
Три от погребенията са били извършени на

различна дълбочина в насипа (Фотос 3) през
средната бронзова епоха. Положението на тела-
та е по гръб със свити, впоследствие паднали на
една страна, крака. Сред гробните дарове, сред
които са две глинени паници и каничка, се отли-
чават две фигурки от кост с изображение на цар-
ски орел (Фотос 5, 6). Подробностите на птица-
та са предадени изключително прецизно, като
очите на по-добре запазения екземпляр са ин-
крустирани с мед. Тези предмети, засега, са уни-
кални не само за откритите от територията на
днешните български земи, но и за целия Балкан-
ски полуостров. Най-вероятно са амулети или
накрайници на жезъл (?). В гроб № 4, силно раз-
рушен от направеното по-късно каменно струп-
ване на върха на могилата, заедно с каничка от
средната бронзова епоха е открито и златно ук-
рашение за коса (Фотос 7), представляващо „пру-
жина” от дебела тел, увита оборот и половина.
То е типично за този период украшение, макар и
не много често поставяно като гробен дар, но
екземплярът от Шекерджа могила не принадле-
жи към никоя от досега известните типологизи-
рани групи за територията на България [1].

През IV в. пр. Хр. на върха на Шекерджа мо-
гила е било извършено погребение с трупоизга-
ряне на място, след което над него е издигнато
каменно струпване. Гробът се датира добре от
силно горяла и фрагментирана желязна фибула,
„тракийски” тип [5], както и от купичка от груба
глина. Впоследствие целият могилен насип е бил
обединен от тънък пласт чакъл, в който е напра-
вена и една тризна. В нея бяха открити фрагмен-

Фотос 3.   Разрез на Шекерджа могила. Автор: П. Петров.

Фотос 4. Гроб № 10 в Шекерджа могила. Сн. Д.  Ди-
митрова.
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ти от червенофигурен кратер с колонки, датиращ
се в средата на V в. пр. Хр. въз основа на подо-
бен екземпляр от Аполония [7, c. 80], както и

къс от бронзово огледало и от бронзова гривна.
Погребението от късната желязна епоха и камен-
ното струпване, които маркират последния етап
от донатрупването на могилата (около средата
на IV в. пр. Хр.), са разрушили частично някои
от гробовете от бронзовата епоха.

Габрова могила (Фотос 8) се намира непос-
редствено до северните къщи на с. Камен. В нея
през 2010 г. екипът на ТЕМП4 регистрира голям
иманярски изкоп в центъра й, който е достигнал
до каменно струпване и е разрушил частично
част от гробовете. Тя е с диаметър 32 м и е висо-
ка около 2,60 м.

В Габрова могила през ранната бронзова епо-
ха са били извършени девет погребения (Фотос
9) на различни нива в насипа, който е бил нат-
рупван допълнително след всеки извършен ри-
туал. Някои от гробовете са в нарочно издълба-
ни плитки ями. Ритуалът е трупополагане по
гръб със свити в коленете и вероятно вързани
при глезените крака, които след изтляването на
меките тъкани са паднали наляво или надясно.

Впоследствие през Средновековието са из-
вършени още 22 погребения, повечето от които
са разрушени и без инвентар (Фотос 10). Част
от средновековните гробове засягат и тези от
бронзовата епоха.

Един от най-интересните гробове е № 24 (Фо-
тос 11). Той представлява дълбока, вкопана в ска-
лата яма с размери 0,80 х 1,40 м и е с дълбочина
1,30 м. Вътре са нахвърляни безразборно някол-
ко индивиди. От направеното антропологичес-
ко изследване се установи, че костите на трима

Фотос 5. Костен амулет от Шекерджа могила. Сн.
Ст. Димов.

Фотос 6. Костен амулет от Шекерджа могила. Рис.
П. Петров.

4 ТЕМП – Траколожка експедиция за могилни проучвания, основана от д-р Георги Китов.

Фотос 7. Златно украшение за коса от Шекерджа
могила. Сн. Ст. Димов.
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от тях принадлежат на възрастни – двама мъже
и една жена. Открити са и фрагменти от четири
детски черепа. В гроба е поставен един голям
глинен съд с две псевдодръжки, други керамич-
ни фрагменти, амулети от глигански зъби и кре-
мъчни пластини. Възможно е да е било извър-
шено човешко жертвоприношение. Друга версия
е това да е общ гроб след масова болестна епи-
демия.

Централният гроб (№ 30) е почти в средата

Фотос 8. Габрова могила. Сн. М. Марков.

на насипа (Фотос 12). Той представлява вкопана
в материка яма с размери 3,10 х 2,60 м и дълбо-
чина 0,50 м. В него са погребани четири възрас-
тни индивиди от мъжки пол, като в пълнежа на
ямата се откриха и три черепа от деца. Мъжете
са били положени по гръб – трима в една реди-
ца, а един срещу тях. Всички са изпратени в
Отвъдното с дарове, сред които се отличават две
бронзови (възможно и медни?) брадви, две брон-
зови ками (Фотос 13), глинени аскоси (Фотос 14)
и други съдове, каменна тесла, кремъчни стър-
галки, амулети от глигански и вълчи/кучешки (?)
зъби.

Гробове от № 23 до № 31 в Габрова могила
се отнасят към средата и края на ранната брон-
зова епоха (първа половина на III хилядолетие
пр. Хр.) и вероятно принадлежат на носителите
на ямната култура в някакъв местен вариант.

Средновековните гробове са в широк хроно-
логически диапазон – от късната античност до
ХV в. Три от тях са с точна датировка – една
сребърна монета коруба на император Алексий
I Комнин (1081-1118)5 и две турски акчета от ХV
в. Повечето са разрушени, тъй като не е имало
памет за извършените преди време ритуали. При
извършването на „новите” погребения са разру-
шени и част от гробовете от бронзовата епоха.

Проучването на Габрова и Шекерджа моги-
ли, които са част от цял некропол, запълни бяло
поле за региона на Сливен от времето на брон-
зовата епоха. Установи се, че носителите на ям-
ната култура, които се придвижват от североиз-
точните части на страната по посока на днешни-
те територии на Нова Загора и  Марица „Изток”,
са оставили трайни следи в района на големия
завой на река Тунджа на юг. Регистрираната пък
приемственост между погребалните обреди и из-
ползването на една и съща могила през ранната
и средната бронзова епоха чрез допълнително
донасипване на насипа говори за трайно съхра-
няване на традициите  и етносната памет.

Фотос 9. План на Габрова могила с гробовете от
бронзовата епоха. Автори: М. Марков и П. Петров.

5 Благодаря на доц. д-р Владимир Пенчев от НИМ за определянето на монетата.
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Поглед към българската история

Фотос 10. Разрез на Габрова могила. Автор: П. Петров.

Фотос 12. Гроб № 30 от Габрова могила. Сн. М. Марков.



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 41

Поглед към българската история

Фотос 11. Гроб № 24 в Габрова могила. Автор: П.
Петров.

Фотос 13. Метални предмети от Габрова могила.
Сн. Ив. Стоянов.

Фотос 14. Глинен аскос от Габрова могила. Рис. П.
Петров.
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Трибуна на младите

БЪЛГАРСКИ ПРИНОС В ОТКРИТИЯТА И
НАБЛЮДЕНИЯТА НА АСТЕРОИДИ

Д-р Веселка Радева,
НАОП „Николай Коперник” – Варна,

ШУ „Епископ Константин Преславски”

Въведение
В съвременното обучение по астрономия с го-

лям успех се прилагат дистанционните и отдале-
чени астрономически наблюдения. Те дават въз-
можност на учениците да се включат в реален наб-
людателен процес или в обработката на реални
астрономически изображения. В международен
план се разработват и реализират интересни наб-
людателни програми и проекти за дистанционни
наблюдения за ученици и студенти. Една от тези
програми, финансирана от НАСА, има за цел пре-
доставянето на възможност учениците и студен-
тите да усвоят астрономически знания за малки-
те тела в Слънчевата система. Младежите могат
да са запознаят с работата на професионалните
астрономи, като се научат да обработват астро-
номически изображения на астероиди, направе-
ни с малки телескопи в САЩ. Meждународната
програма за търсене и проследяване на астерои-
ди се организира от научноизследователска об-
разователна организация, наречена The Astronomi-
cal Research Institute. Екипът на тази организация
се стреми да популяризира, развива и подпомага
изследванията в областта на астрономията, да пре-
доставя знания, ресурси и средства на ученици,
студенти и учители от средния курс. На практика
се реализира дългосрочна програма за ученици и
студенти в Интернет, в която се предоставя въз-
можност за наблюдения и открития на обекти от
основния пояс между Марс и Юпитер и на близ-
ки и опасни астероиди.

Българското участие в Международната
програма за търсене и проследяване на
нови астероиди
Участието на български ученици в  междуна-

родната програма започва от 2008 г. Това са кръ-
жочници от курсовете по астрономия в Народна-
та астрономическа обсерватория и планетариум
“Николай Коперник” (НАОП) във Варна, ръково-
дени от Веселка Радева. През 2010 г. се включват
и ученици от Езиковата гимназия „Никола Вап-
царов” в Шумен с ръководител Анета Маринова,
ученици от Математическата гимназия в Шумен
и от НПМГ – София с ръководител Пенчо Мар-
кишки от НАО-Рожен и студенти от специалност

Рубриката “Трибуна на младите” се
осъществява с финансовата под-
крепа на фондация “Еврика”

Астрономия на Шуменски университет (ШУ)
“Епископ Константин Преславски”, ръководени
от Веселка Радева. През 2011 г. над 60 ученици и
студенти работят в първата Панбългарска кампа-
ния.

Организация на работата в наблюдател-
ните кампании
Работата по проследяване и търсене на асте-

роиди е организирана в 45- дневни кампании.
Кампаниите са два типа: за проследяване на близ-
ки и опасни астероиди  и международна кампа-
ния за търсене на нови астероиди. Във всяка  наб-
людателна кампания участват до 20 екипа от уче-
ници и студенти. В специално създадената за
програмата обсерватория в Уестфилд, щата Или-
нойс в САЩ всяка ясна нощ се провеждат наб-
людения с 32 инчов, 30 инчов и с 24 инчов телес-
коп. В обработката на изображенията с астерои-
дите се използва  астрономическия софтуер
„Астрометрика”. С него се откриват и идентифи-
цират новите астероиди, получават се техните ек-
ваториални координати (ректасцензия и деклина-
ция) с точност по б и д до 0,3". Подготвят се отче-
ти с резултатите и се изпращат за потвърждаване
до ръководителя на наблюдателната кампания.
Изображенията на астероидите трябва да бъдат
обработени от учениците и резултатите - изпра-
тени на организаторите до 48 часа след получа-
ването им.

Етапи в работата за проследяване и
откриване на астероиди
Учениците сформират екипи, преминават

предварителна теоретична подготовка. Тя включ-
ва цикъл от лекции и практически упражнения
на теми: Астероиди – природа и движение; Орбит-
ни елементи; Работа със звездни карти и катало-
зи; Астрометричен софтуер за обработка на изоб-
раженията. След усвояването на теоретичния ма-
териал и придобиването на умения за работа с ас-
трономическия софтуер учениците са готови за
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работа по програмата.
Организацията на работата по проследяване

и търсене на астероиди включва следните етапи:
Първи етап: Отъждествяване на астрономи-

ческите изображения със звездни каталози.
Втори етап: Намиране на движещи се обек-

ти и определяне на техните координати.
Трети етап: Подготвяне на отчет с пoлучени-

те резултати във формата, изискван от Minor
Planet Center. Резултатите се проверяват чрез спе-
циален софтуер, след което се правят допълни-
телни проверки в базата от данни на Центъра за
малки планети в Харвард.

Резултатите от работата на българските
ученици и студенти
За периода октомври 2008–декември 2011 г. в

рамките на Международната кампания за търсе-
не на астероиди българските участници са рабо-
тили в 16 наблюдателни кампании. Българските
участници са над 60 ученици и студенти, органи-
зирани в 15 екипа. Поради изключително прециз-
ната и точна обработка на българските участни-
ци в последните месеци на 2011 г. беше органи-
зирана първата Панбългарска наблюдателна кам-
пания. В нея участваха само български ученици
и студенти, организирани в 10 екипа. Обработе-
ни са над 400 пакета с астрономически изобра-
жения на астероиди, като са определени техните
екваториални координати. Това са предимно ас-
тероиди от главния пояс, намиращ се между Марс
и Юпитер, за които е било необходимо уточнява-
не на орбитните елементи. Определени са коор-
динатите на голям брой новооткрити близки и
опасни астероиди. Сред тях особено опасен бе
2010 TQ19, наблюдаван на 08.10. 2010 г. Този ас-
тероид премина на разстояние от Земята на 9 лун-
ни  дистанции (1 л. д. = 384 401км), той има раз-
мери само 37 метра и визуалната му звездна ве-
личина в момента на най-близкото му премина-

ване бе 23 м. Учениците и студентите са напра-
вили над 100 предварителни открития на астеро-
иди. Предварително откритие на астероидите оз-
начава, че те имат определени малък брой поло-
жения от техните орбити и се нуждаят от допъл-
нителни наблюдения за доуточняване на техните
орбити. Някои от предварителните открития са
проследени и потвърдени от други наблюдатели.
След направените проследяващи наблюдения но-
вите обекти са класифицирани от Minor Planet
Center като редовно откритие и са дадени обоз-
начения на астероидите. Новите потвърдени ас-
тероиди, открити от българските участници, са:
2009 HX11, 2009 HW11, 2010 GY109, 2010 MR4,
2010 GY109, 2010 CG138, 2011 UP21, 2011 EW5,
2011 HC60, 2011 UP21. Откритите нови астерои-
ди са от основния пояс, който е между Марс и
Юпитер. Българските ученици и студенти са
включени в международните кампании за търсе-
не на астероиди и през 2012 година.

Заключение
Международната програма за търсене и прос-

ледяване на астероиди предизвиква оправдано го-
лям интерес сред българските ученици и учите-
ли.

Българските ученици и студенти, които учас-
тват в Международната програма за търсене и от-
криване на астероиди, работят изключително от-
говорно и качествено. Предоставената възмож-
ност на младите хора да са активна част от науч-
ноизследователски процес в областта на астро-
номията ги мотивира за лично самоусъвършен-
стване и разширяване на обема от знания по ас-
трономия. Осмислянето на всяка дейност в про-
цеса на работа, обсъждането на възникващите
проблеми, самопроверката на резултатите и тех-
ният анализ – това са важни стъпки в усвояване-
то на нелекия процес на научното изследване.

Трибуна на младите

ОТКРИВАНЕ НА АСТЕРОИДИ ПО
МЕЖДУНАРОДНАТА КАМПАНИЯ PAN-STARRS

Сунай Ибрямов* – студент,
магистърска програма

„Астрономия и астрофизика”,
СУ „Св. Кл. Охридски”

*  Носител на Националния приз „Студент на годината 2011” в категория „Природни науки, математика и информатика”
и на стипендията на фондация „Еврика” за постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на
акад. Георги Наджаков за уч. 2011/2012 г.

Въведение
Астероиди или малки планети наричаме кос-

мически тела с размери над 1 km. Болшинството
от тези обекти се движат между орбитите на пла-
нетите Марс и Юпитер, на средни разстояния от
Слънцето от 2 до 4,5 астрономически единици (1

астрономическа единица (АЕ) е средното разсто-
янието между Земята и Слънцето, приблизител-
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но е равна на 150 млн километра), с периоди на
въртене около Слънцето от 3 до 9 години. Тази
зона се нарича главен астероиден пояс.

Първият известен астероид е открит в нового-
дишната нощ на 1801 г. от италианския астроном
Джузепе Пиаци (1746-1826), кръстен е бил на рим-
ската богиня на брака, майчинството, плодороди-
ето и на подземния свят Церера. Астероидът Це-
рера е най-големият обект в основния астероиден
пояс, неговият диаметър е около 1050 km. През
2006 г. от Международния астрономически съюз
Церера е квалифицирана поради своята масивност
като планета-джудже. В групата на планетите-
джуджета е и Плутон, който до 2006 г. се считаше
за деветата планета в Слънчевата система.

Откриване и потвърждаване на нови
астероиди
За да се докаже, че един новозасечен движещ

се обект в небето е астероид, той трябва да се наб-
людава най-малко два пъти, като при първите наб-
людения, които се наричат първични, се открива
обектът. При вторичните наблюдения, които тряб-
ва да се направят до една-две седмици след пър-
вичните – предварително откритият астероид се
проследява, потвърждава и се признава от Цен-
търа за малки планети в Харвард, след което по-
лучава официално обозначение. След като асте-
роидът е получил обозначение, следват наблюде-
ния, които може да продължат до 6-7 години за
изчисляване на точните му орбитни параметри,
т.е. точната орбита, след което астероидът полу-
чава номер от Центъра за малки планети и съг-
ласно правилата на Международния астрономи-
чески съюз, откривателят има правото да пред-
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ложи име на откритието си.
Общият брой открити астероиди, пот-

върдени и признати от Центъра за малки
планети, до 24.11.2011 г. е 585 392. Общи-
ят брой на номерираните астероиди с точ-
но изчислени орбити до 24.11.2011 г. е
306 374, като общо 16 713 от тях носят соб-
ствени имена.

Броят на новооткритите астероиди все-
ки ден нараства. Особено внимание се от-
деля на проблема за откриване на астеро-
иди, които са извън астероидния пояс и
при движението си се приближават в опас-
на близост до Земята и биха могли да пре-
дизвикат сериозна заплаха за сблъсък с на-
шата планета.

Международната кампания Pan-
STARRS за откриване на нови астеро-
иди и българското участие в нея

Международната  кампания Pan-
STARRS (съкр. от The Panoramic Survey
Telescope and Rapid Response System) на

Института по астрономия на Хавайския универ-
ситет за откриване на нови астероиди се ръково-
ди от д-р Патрик Милър, професор по математи-
ка в Хардин-Симънс университета в гр. Абълийн,
щата Тексас и директор на международната на-
учно-образователна програма по астрономия
IASC. Продължителността на всяка една кампа-
ния е 45 денонощия.

Наблюденията в кампанията за откриване на
нови космически обекти се извършват с помощ-
та на новия телескоп Pan-STARRS 1 (Фигура 1)
за космическа защита, намиращ се на Халеакала,
Хавайските острови. Този телескоп е уникален
1,80- метров инструмент, снабден с най-голямата
гигапикселова CCD матрица в света (Фигура 2) и
е способен на невероятно бърз скан на цялото
звездно небе в рамките на броени часове.

Студентското астрономическо общество на
Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски” беше одобрено да участва в Между-
народната наблюдателна кампания Pan-STARRS
в периода от 28 март до 13 май 2011 г. В тази кам-
пания взеха участие общо 16 екипа от целия свят,
като всеки екип се състоеше от два екипа-партньо-
ри от различни страни. Екипът от Шуменския
университет бе единственият от България, който
взе участие в кампанията Pan-STARRS. Екипът-
партньор на този на Шуменския университет бе-
ше от специалност „Астрономия и космически на-
уки” от Истанбулския университет в Турция с ръ-
ководител Муаз Ердем. Екипът от Истанбулския
университет бе обучен от Сунай Ибрямов, който
участва от българска страна.

Астрономите, работещи в обсерваторията Pan-
STARRS, снимат всяка ясна нощ с телескопа Pan-

Фигура 1. Куполът, в който е разположен телескопът Pan-
STARRS 1. Снимка: http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 45

Трибуна на младите

ално са класифицирани от Центъра
за малки планети в Харвард като ре-
довно откритие и са дадени обозна-
чения на астероидите.

Новите астероиди носят обозна-
ченията 2011 FY16, 2011 FU88 и
2011 HK35. И трите астероида са
част от основния астероиден пояс
между планетите Марс и Юпитер и
се намират на средно разстояние
400-460 млн. km от Слънцето.

Астероидът 2011 FY16 е открит
на 25.03.2011 г. и е потвърден на
31.03.2011 г. Според временните из-
числения голямата полуос на орби-
тата му е 2,69 АЕ с ексцентрицитет
0,15, обикаля около Слънцето за
4,42 години.

Астероидът 2011 FU88 също е
открит на 25.03.2011 г. и е потвър-

ден на 11.04.2011 г. Съгласно временните изчис-
ления голямата полуос на неговата орбита е 3,06
АЕ с ексцентрицитет 0,20, периодът му на обика-
ляне около Слънцето е 5,36 години.

Астероидът 2011 HK35 е открит на 23.04.2011
г. и потвърден на 30.04.2011 г. В процес на уточ-
няване са временните му орбитни параметри.

След изчисляване на точните им орбити, кое-
то ще отнеме близо 6-7 години, новите астероиди
ще получат имена.
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STARRS 1 различни участъци от звездното небе.
Получените изображения се изпращат на екипи-
те-участници в кампанията. Всеки един участник
получава различни наблюдателни данни за обра-
ботка и анализ. Получените изображения трябва
да се обработват в рамките на 48 часа с един спе-
циализиран астрономически софтуер - „Астромет-
рика”, с който се идентифицират вече откритите
астероиди и може да се откриват нови такива. При
обработката и анализирането на получените изоб-
ражения участникът трябва да търси движещи се
обекти на тях. При намирането на движещ се
обект участникът измерва неговите екваториал-
ни координати – ректасцензия и деклинация, след
което получените данни се проверяват в специ-
ални програмки в базата данни на Центъра за мал-
ки планети в Харвард. Ако се окаже, че този обект
може да е нов астероид, тогава участникът изпра-
ща резултатите си на проф. Патрик Милър. Про-
фесор Милър също проверява получените резул-
тати от участника и ако обектът е наистина нов
астероид, се съобщава за предварителното откри-
тие. Това означава, че обектът има определен ма-
лък брой положения от своята орбита и се нуж-
дае от допълнителни наблюдения за доуточнява-
не на орбитата му с цел потвърждаване на пред-
варителното откритие.

Резултати от българското участие в
кампанията Pan-STARRS
В рамките на международната кампания Pan-

STARRS за търсене на астероиди от 28 март до 13
май 2011 г. българската страна обработи 32 пакета
с наблюдателни данни и направи 21 предварителни
открития на нови астероиди. Три от тези предва-
рителни открития са проследени и потвърдени от
други наблюдатели. След направените проследя-
ващи вторични наблюдения новите обекти офици-

Фигура 2. 14.108 пикселовата матрица на камерата, монтирана на
телескопа Pan-STARRS 1. Снимка: http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu
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ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ*

Деана Антонова Тенева –
VІІ кл., ХVІІІ ОУ – Стара Загора

* Поощрение в XIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в
раздел „За идеи за научни и технически експерименти”. Научен ръководител Надя Кискинова, НАОП „Юрий Гагарин”
- Стара Загора

Полярното сияние е най-грандиозното явле-
ние, което човек може да види на Земята. Свете-
нето е толкова разноцветно и динамично, че съз-
дава впечатление за нещо живо, движещо се, ди-
шащо. Да се привикне към картината на поляр-
ните сияния е невъзможно. Всеки път тя се въз-
приема като нещо ново, различно, по-привлека-
телно.

Жителите на Северното полукълбо познават
това явление като Aurora Borealis или Северното
сияние, а тези на юг от екватора - като Aurora Aus-
tralis - Южно сияние. Aurora е името на богинята
на утринната заря в римската митология, а лат.
“aura” означава буквално „предутринен вятър”.
Наименованието Aurora Borealis (на лат. червена
северна зора) за Северното сияние е дадено от ве-
ликия астроном Галилео Галилей.

За небесните сияния е писал Аристотел през
ІV в. пр. Хр. В книгата си “Метеорология” той
описва полярното сияние като светлини, които на-
подобяват пламъка на горящ газ. Ако при горене-
то от пламъците се отделяли искри и лъчи, той
наричал светлините “скачащи кози”. Ако пък лип-
свали такива искри, Аристотел описвал сиянието
просто като “огън”.

В ранното Средновековие не правели разлика
между комети, метеори, светкавици и сияние. Те-
зи явления били наричани по един начин – meteora
(от гръцки – небесен камък). През 1890 г. Тихо
Брахе установява, че кометите са по-далеч от Лу-
ната, т.е. те са космически тела. Постепенно за-
почнали да различават и другите атмосферни яв-
ления. Днес метеори се наричат само онези кос-
мически отломъци от прашинки до камъни и ка-
нари, които се движат в космическото простран-
ство с огромни скорости и се разграждат на висо-
чина около 100 km. Над тази височина – между
100 и 150 km, просветват най-красивите ниски по-
лярни сияния, а между 700 и 1000 km се появяват
височинни йоносферни полярни сияния. Най-го-
лям брой северни сияния, както сочат изследва-
нията на постоянните обсерватории в Норвегия,
са на височина около 100 km.

Древните хора си обяснявали полярното сия-
ние по различни начини. За едни то било явле-
ние, свързано с духовете, послание от царството
на мъртвите. За други – признак на приближава-
що бедствие, болест или смърт. А когато нощно-
то небе почервенявало, считали това като сигу-
рен знак за война. В Средновековна Европа по-

лярното сияние се считало за отражение на рай-
ските войни. На войниците, дали своя живот за
краля и страната си, било позволявано да продъл-
жат завинаги битката в небесата. Народните вяр-
вания в Северна Норвегия, за разлика от други
страни, се отличавали със страхопочитание към
този феномен.

Скандинавците вярвали, че огромна лисица
размахва опашката си в небето и по този начин се
получава сиянието.

Полярните сияния се наблюдават в две кръго-
ни зони около магнитните полюси на 23° от тях.
В Северното полукълбо в зоната на сиянието по-
падат Аляска, Северна Канада, Гренландия,
Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Русия.
Тук феноменът се наблюдава най-добре по време
на дългата полярна нощ – от септември до март.
В Южното полукълбо в зоната на полярното сия-
ние попадат Патагония и Антарктида. Тук поляр-
ната нощ е през другата част на годината – от март
до септември. Овалът на полярното сияние е по-
широк от нощната страна на Земята, отколкото
от дневната.

По протежение на овалните зони съществува
ивица на непрекъснато светене с неголяма интен-
зивност, в която понякога възникват 2–3 реда све-
тещи дъги, които се простират на хиляди кило-
метри. В структурата на тези драперии може да
се забележат силовите линии на земното магнит-
но поле, което се простира на десетки хиляди ки-
лометри около нашата планета. То се дължи на
въртящо се желязно ядро в земните недра.

Спокойната фаза предшества бурната проява
на фееричното полярно сияние. Планетарната кар-
тина на развитие на полярната светлинна буря
най-често е разделена на серии от интензивни из-
бухвания, които започват близо до полунощ и про-
дължават от няколко минути до 10 минути с об-
ща продължителност на серията от 30 минути до
1–2 часа – т.нар. суббури.

До началото на космическата ера учените бя-
ха ограничени до наземни наблюдения на поляр-
ните сияния. Вече знаеха, че главният им енерги-
ен източник е Слънцето, но липсваше точно и пъл-
но описание на явлението. То стана възможно ед-
ва след като през 1958 г. физикът Джеймс Ван
Алън анализира данните от американските изкус-
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твени спътници „Експлорър - 1” и „Експлорър -
3” и откри радиационните пояси на Земята. Ради-
ационните пояси са своеобразни магнитни капа-
ни за заредени частици – основно електрони и
протони, на разстояние от 2400 до 5600 кm и от
12 000 до 20 000 km от Земята.

Под магнитосфера разбираме онази област
около Земята, в която посоката на силовите ли-
нии на земното магнитно поле се запазва сравни-
телно непроменена въпреки силното изкривява-
не, причинено от слънчевия вятър. Тя се форми-
ра в резултат на взаимодействието между намаг-
нитената плазма на слънчевия вятър с магнитно-
то поле на нашата планета. Силно сплескана е по
посока към Слънцето (дневната страна на плане-
тата) и се простира на около 10 земни радиуса
(около 65 000 km). Откъм нощната страна геомаг-
нитното поле и слънчевият вятър действат в една
посока и магнитосферата е като дълга опашка,
простираща се до няколко астрономически еди-
ници (а.е., 1 а.е.= 150 000 000 km). Размерите и
формата на земната магнитосфера се променят в
зависимост от интензивността на слънчевия вя-
тър. Погледната отстрани, тя може да бъде упо-
добена на гигантска медуза, която обаче е надеж-
ден космически щит срещу изгарящото дихание
на нашата звезда Слънцето.

Полярното сияние обикновено се придружава
от геомагнитна буря –изменение на интензите-
та на земното магнитно поле, което след завър-
шване на полярното сияние идва в относително
нормално състояние. Установено е, че то обикно-
вено има една постоянна компонента. Към тази
постоянна компонента се наслагва променлива
компонента, която се дължи на електрични токо-
ве, протичащи в и над йоносферата. Временните
увеличения на променливата компонента се на-
ричат магнитни бури и те са придружени от по-
лярни сияния. Овалите на полярните сияния в маг-
нитноспокойни периоди са във вид на тесен пръс-
тен над повърхността на Земята и се разширяват
в магнитно-смутени периоди.

Заслугата за откриване на връзката между
слънчевата актив-
ност и геомагнит-
ните бури принад-
лежи на британ-
ския учен сър Еду-
ард Сабайн . Той
участва в експеди-
циите на Джон Рос
и Уилям Пари за
откриване на Севе-
розападния проход
и местоположение-
то на  Северния
магнитен  полюс,
както и в изгражда-

нето на глобална мрежа от геомагнитни обсерва-
тории и извършва самостоятелно дългогодишни
измервания, в резултат на което прави своето от-
критие.

Полярното сияние е сложно комплексно явле-
ние, което от една страна, зависи от проявите на
слънчевата активност, а от друга - се определя от
състоянието на околоземното космическо прос-
транство, горните слоеве на атмосферата на Зе-
мята и нейното магнитно поле.

Атмосферата на Слънцето е съставена най-ве-
че от водород. От най-външния и най-разредения
й слой непрекъснато се откъсват невидими час-
тици (електрони и протони) и изтичат в Космоса.
Този поток се нарича слънчев вятър. По време
на полярно сияние от магнитосферата в йонос-
ферата нахлуват интензивни потоци от електро-
ни и йони, сблъскващи се с атомите на газовете и
възбуждащи тяхното светене. Тези нахлувания на
частици се усилват особено тогава, когато в ак-
тивните области с петна на Слънцето стават хро-
мосферни избухвания, т.е. внезапни усилвания на
яркостта на хромосферата, придружени от лока-
лен, радиално насочен поток от слънчева плазма,
която представлява частично или напълно йони-
зиран газ, с еднакво количество положителни и
отрицателни заряди, т.е. тя е електрически неут-
рална.  При определено взаимно положение на
Земята и Слънцето нашата планета попада в зо-
ната на плазмения поток, срещайки се с фронта
на частиците след около едно-две денонощия.
Нахлуването на такива частици е причина за осо-
бено силните магнитни бури и полярните сияния.
На всеки 11 години активността на Слънцето дос-
тига своя максимум и потокът на слънчев вятър
се засилва. В този период полярните сияния са
много живописни. Доста често полярните сияния
и магнитните бури се наблюдават около едно де-
нонощие след преминаването на големи петна
през централния меридиан на Слънцето. Някои
сияния се повтарят с интервал 27 дни, съответ-
стващ на периода на въртене на Слънцето около
оста му. В епохи на повишена слънчева активност
полярни сияния могат да се наблюдават също та-
ка в сравнително ниски ширини.

Земната атмосферата се състои главно от азот
и кислород, които, като се нагреят, излъчват ха-
рактерни цветове. Например, йонизиран атом на
азот причинява синия и виолетовия цвят на сия-
нието. Възбуден кислороден атом довежда свет-
лозеления цвят и ярко червения цвят. Червеното
идва и от възбуден азот.

Може да се заключи, че цветовата композиция
на сиянието е нещо като отпечатък на газовия със-
тав на атмосферата. Установено е още, че висо-
чината въздейства на цвета на сиянието. Силната
зелена светлина е родена на височина от 120 до
180 km. Северните червени светлини се причи-

Фигура 1. Наклон на магнит-
ната земна ос спрямо оста на
въртене и магнитосферата.
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няват даже на по-големи височини, докато сини-
те и виолетови се появяват главно под 120 km.
Когато Слънцето е бурно, червената светлина се
появява на височини между 90 и 100 km.

Дневните и нощни овали на сиянието се раз-
полагат на различни височини: през деня на 150–
170 km, нощем – на 100–120 km. С това се обяс-
няват преобладаващото атомно излъчване в днев-
ния сектор на овала и значителното присъствие
на молекулните ивични спектри в нощния сектор.

Видовете полярни сияния се определят спо-
ред два критерия – формата им и начина, по кои-
то са породени.

Според формите могат да се разделят на две
основни групи: без лъчиста структура и с лъчис-
та структура. Към първата група се отнасят едно-
родните, спокойно светещи дъги и ивици; пулси-
ращите дъги, от които от време на време се поя-
вяват отделни лъчи; дифузните и пулсиращи све-
тещи повърхнини и светенето до хоризонта.

Към втората група спадат дъгите и ивиците с

лъчиста структура; драпериите (завеси); лъчите.
Особена, неотнасяща се към нито една от горе-

посочените групи  разновидност, е пламтящото
полярно сияние, при което се наблюдават едно-
временно лъчи, дъги и драперии. В такива сияния
се разпространяват разнообразни светлинни сму-
щения, вижда се бързо преливане на цветовете. Те
приличат на зарево от далечен пламък, раздухван
от време на време от поривите на вятъра.

Според начина, по който са породени, те мо-
гат да бъдат разделени на два типа: сияния, поро-
дени от коронални дупки, и такива, породени от
слънчеви избухвания.

Полярните сияния от коронални дупки обик-
новено са по-спокойни и са видими от по-високи
ширини. Те могат да се състоят от спокойно све-
тене, няколко лъча или арка, която лежи близо до
хоризонта през по-голямата част от нощта.

Вторият вид сияния са породени от слънчеви
избухвания. Те са най-често срещаните форми на
сияния на по-ниските географски ширини. Това е

Фигура 2. Ивиците на излъчване на газовете от земната атмосфера (горе) и мястото им във видимия
спектър (долу)

Фигура 3. Полярни сияния на Сатурн
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така, понеже частиците, отделени по време на из-
бухвания, са силно заредени и могат да достиг-
нат от Слънцето до Земята за кратък период от
време. Веднъж дошли в близост до Земята, час-
тиците могат да избутат полярните овали по-бли-
зо до екватора, като също така и повишават ин-
тензивността на светенето на сиянието.

Изследователи от Университета „Джон Хоп-
кинс” в Мериленд под ръководството на д-р
Юнлян Чжан теоритично предсказаха нов тип по-
лярно сияние, наречено от екипа “полярен дъжд”,
съобщи „New Scientist”. То се предизвиква от вза-
имодействието на магнитното поле на Земята и
Слънцето, като по този начин се образува кори-
дор, през който електроните се стичат към Земя-
та, подобно на дъжд. Досега се считаше, че енер-
гията на тези електрони не е достатъчна, за да
предизвика полярно сияние. Последните измер-
вания обаче показват, че в потока от електрони са
регистрирани голямо количество частици със зна-
чителна енергия. Тези електрони трябва да пре-
дизвикват полярно сияние непосредствено над по-
люсите на Земята. Прогнозата на учените от уни-
верситета „Джон Хопкинс” ще бъде проверена на
практика от бъдещи полярни експедиции.

И така, както ускорените електрони рисуват об-
рази на телевизионния екран, така частиците на
слънчевия вятър изплитат завесата на полярните
сияния върху „екрана” на земната атмсфера. Ней-
ните атоми и молекули са чувствителния слой или
луминифора на този атмосферен екран.

Земята не е единствената планета, където мо-
гат да се наблюдават полярни сияния. По прин-
цип, щом е налице планетна магнитосфера и ат-
мосфера, може да се очакват полярни сияния.

Магнитните полета на Юпитер и Сатурн са
много по-мощни от това на Земята и двете плане-
ти имат огромни радиационни пояси и много ин-
тензивни полярни сияния.

Полярни сияния са наблюдавани и на Уран с
космическия телескоп „Хъбъл”. За Меркурий и
Нептун също има данни за наличие на слаби маг-
нитни полета, но няма сияния, регистрирани вър-
ху тях. Като допълнение спътниците на Юпитер,
най-вече Йо, са също мощни източници на поляр-
ни сияния. Те се пораждат от електричния ток по
линиите на полето, получени чрез „динамоефек-
та”, дължащ се на относителното движение меж-
ду въртящата се планета и обикалящия спътник
Йо, който има активна вулканска дейност и йо-
носфера и е удобен източник за образуване на си-
яния. Електричният ток при това  създава радио-
излъчване, което се изучава от 1995 г.

В началото на мисията си през 1990 г. „Хабъл”
засне Сатурн в най-различни позиции, но през
февруари 2010 г. орбиталната обсерватория нап-
рави уникални снимки на полярни сияния на два-
та му полюса едновременно. Само веднъж на 15

години Сатурн застава в такова положение, че наб-
людател от Земята може да види едновременно и
двата му полюса, а прочутите му пръстени се виж-
дат като тънка линия.

Северното сияние в нашите географски ши-
рини е рядко явление и се наблюдава средно вед-
нъж на 100 години. Днес наблюдението им е още
по-затруднено поради осветеността на големите
градове. И все пак...

В мемоарите си д-р Джорд Уошбърн, дългого-
дишен директор на „Робърт колеж” в Цариград,
съобщава за появата на Северно сияние през 1872
г.: „С часове небето сияеше в кърваво червено и
огромни струи светлина бликаха иззад хоризонта.”
Така изглежда и сиянието на 20 ноември 2003 г.
около 23–24 часа местно време - червено като за-
рево, от София в посока север-северозапад, а от
Рожен в периода от 21 до 2 часа на 21 октомври се
е наблюдавало много по-ярко червено и пресече-
но от 4 вертикални лъча бяла светлина. Отвреме-
навреме сиянието ставало по-ярко, а лъчите леко
изменяли направлението си. За кратко се появил и
пети лъч в посока североизток. Това избухване се
предхожда от поредица мощни слънчеви избухва-
ния – 4 октомври, 26 октомври, 2 ноември и 18
ноември. Последното предизвикало силната гео-
магнитна буря на 20 ноември. Всички те са поро-
дени от мощна група слънчеви петна при няколко
поредни околоосни завъртания на Слънцето.

Учените продължават да изследват полярните
сияния от Земята с балони-сонди, ракети и от Кос-
моса с изкуствени спътници.

До сравнително малки височини (30–35 km)
атмосферата се изследва с метеорологични сон-
ди – издигнати с балони уреди за измерване на
различни параметри на атмосферата

За височини до около 100 km се използват ме-
теорологични ракети. По-големите височини са
достъпни само за изкуствени спътници на Земя-
та и междупланетните космически станции. Друг
метод е радиосондирането – изучаването на ат-
мосферата по измененията в радиовълните, пре-
минаващи през нейните слоеве. Правят се също
така спектрални наблюдения на полярните сия-
ния във видимата, а от 50-те години на ХХ в. и в
инфрачервената и ултравиолетова част на елек-
тромагнитния спектър.
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Живеем в един динамичен, непрекъснато раз-
виващ се свят, където всички бързаме и някак
си не осъзнаваме какво притежаваме – модерни
технологии, амбиции, възможности...

Използваме супермодерни телефони, компют-
ри, аудио-визуални и телевизионни системи, не-
ща, които в миналото са се мислили за фантас-
тични.

Така че е напълно възможно представата ми
за младия учен на бъдещето да е поредната ре-
алност след години. Непрекъснато се говори, че
младият учен няма място в България. Аз не мис-
ля! Всеки млад човек, искащ и вярващ в себе си,
може да намери реализация и в пределите на на-
шата родина.

Работя четири години в лаборатория „Наука
и технология на наночастиците”.

Нанотехнологията бавно, но сигурно навли-
за във все повече сфери от нашия живот. С не-
видими за окото, а често дори и за електронните
микроскопи, частици с размери десетки хиляди
пъти по-малки от дебелината на човешки косъм,
нанотехнологиите постигат чудеса. Създават се
свръхлеки пластмаси, по-здрави от стомана; еко-
логични и евтини слънчеви батерии, които се
правят от плодове; лекарства, които сами нами-
рат пътя към болестта и много др. И всичко това
не е  измислено от хората, а е дело на природата
– най-големият майстор на нанотехнологиите –
и точно от нея учените вземат най-много идеи:
тиксо, което не цапа, създадено от краката на гу-
щера – гекон; самопочистващи се дрехи по по-
добие на листата на цветето лотос; начин да нап-
равим полезните, но неразтворими във вода ве-
щества в разтворими...

Затова смятам, че бъдещето на младия учен е
в нанотехнологиите. За целта е необходимо да
се развият съществуващите инфраструктури от
научни лаборатории с модерно оборудване, да
се осигурят стерилни стаи за изследвания, из-
точници за нови материали, геномни бази дан-
ни, виртуални научни обединения, свързани чрез
интернет.

Въз основа на наночастици (нанодиаманти)
български учени от Института по молекулярна
биология на Българската академия на науките са
на път да победят онкологичните заболявания.
С вливане на специална течност може да бъде
блокиран растежът на раковите клетки. Стопи-
рането на деленето им се осъществява посред-

ством миниатюрни частички нанодиамант, раз-
бит в специална камера.

В биомедицинската промишленост се изпол-
зват златни наночастици. Техните оптични спек-
три на абсорбция, химическа инертност, лесно
модифицирана повърхност и особено техните
токсикологични безвредности - са основните ка-
чества, които предопределят златните наночас-
тици за диагностични и терапевтични прило-
жения. Наред с другите неща, те са били изпол-
звани в полза на антитела или специфични мо-
лекули, рецептори на златни наночастици чрез
ковалентни връзки, за да се предоставят инди-
видуални клетки в организма. В ин виво прило-
жения златните наночастици, фиксирани върху
клетки, могат да се използват в диагностиката и
за лечение, позволяващо унищожаване на опре-
делени клетки. При ин витро анализ златните
наночастици се използват за откриване на виру-
си, бактерии или протеини. По този начин те ги
откриват, осъществяват контакт с тях, което до-
вежда до характерно оцветяване в червено. То-
зи ефект вече е добре известен в тестовете за бре-
менност. Златните наночастици се използват
за лечение на човешки органи като черен дроб,
сърцето, бъбреците, белите дробове и мозъка.

Именно в тази среда виждам мястото си на
млад учен на бъдещето. На базата на сегашни
изследвания да градя бъдещи, с което да помог-
на за развитието на продукти, получени от на-
нотехнологията, които лекуват болести, забавят
стареенето, премахват замърсяването, запазват
чиста околната среда.

Може би ще Ви се стори, че говоря за много
неща наведнъж, но това са идеи, които очаквам
да се превърнат в реалност и да дадат резултати.

За мен химията е необятна и красива наука.
Тя дава огромно поле за изява на младия учен.
Независимо, че няма да направя открития като
Димитрий Менделеев, Мария Кюри и други све-
товноизвестни имена, аз ще се опитам да заслу-
жа името „млад учен”, което ще ме направи щас-
тлива, защото моето бъдеще е химията!
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Увод
Освен ера на информацията и телекомуника-

ционните продукти и услуги, ХХІ век се оказва и
време на глобализация и интеграция. Икономи-
ката е дефинирана като икономика, “базирана на
знанието” или “глобална икономика” и като така-
ва се свързва с два основни процеса, а именно
развитието на сектора “Информационни и кому-
никационни технологии”. Те не само са двигате-
лят на новата икономика на услугите, но и инстру-
мент, подпомагащ възникването на „петата сво-
бода” и на едно действително основано на знани-
ето общество. [1] Независимо от технологичните
проблеми, преструктурирането на икономиката и
процесите на социално взаимодействие, породе-
ни от бъдещата инфраструктура на интернет, мо-
гат да разкрият „златен” шанс за заинтересова-
ните страни в Европа, да поведат новата вълна от
иновации и да заемат позиция в икономиката на
интернет, която отговаря на тяхното технологич-
но и научно ноу-хау. [2] Информационният обмен,
базиран и подпомаган от информационните тех-
нологии (ИТ), изгради различни софтуерни при-
ложения за обработване на информацията в орга-
низациите, като ERP, CMR, BI, HR и други спе-
циализирани приложения. Съвременните инфор-
мационни системи за управление обхващат всич-
ки процеси в едно стопанско предприятие – про-
изводството, дистрибуцията на продуктите, слу-
жителите, сервиза, връзките с клиентите, връзки-
те с доставчиците, счетоводството, склада, акти-
вите. Базирането им на интернет технологии ве-
че е факт, което дава възможност да се използват
независимо от хардуер, местоположението на спе-
циалистите и ще облекчи управлението на инфор-
мационните ресурси. Можем да отбележим, че ос-
новна задача на системите е да осигури навре-
менна, актуална информация до широк кръг от
потребители на различни нива. Чрез въвеждане-
то на ИТ  започва и реалното автоматизиране на
бизнес процесите в стопанските  структури. Ето
защо, те се явяват отлична основа за подобряване
и оптимизиране на всички процеси, където се из-
ползват. [3]

Бизнес информационната система на дадена
стопанска организация не е само система за съ-
биране, натрупване, съхраняване, обработване и
предаване на информация, но и система от мето-
ди и форми за определяне на състава на необхо-
димата икономическа информация за управлени-
ето на системата. Тя се явява единство от следни-
те два компонента – система от икономическа ин-

формация и система за обработка на данни. [11]
Развитието и дейността на съвременната стопан-
ска организация е неизменно свързано с внедря-
ването на бизнес информационни системи за уп-
равление. Много често тези системи са предназ-
начени за решаването на бизнес задачи, които са
актуални в даден момент. В резултат на това във
фирмите се появяват голямо количество разнород-
ни информационни системи, които са слабо свър-
зани помежду си. В определен момент състояни-
ето на ИТ – инфраструктурата и отделните й ком-
поненти не отговарят на изискванията на фирма-
та. Освен това „структурната адаптация на инфор-
мационната динамична система предполага про-
мяна на модела на нейната  архитектура  при реа-
лизиране на информационния процес” [17] За да
се определи съответстват ли компонентите или
не на избраната стратегия за развитие на бизне-
са, е необходимо да се направи одит на информа-
ционните системи. [12]

Целта на настоящата разработка е разкриване
особеностите и значението на основните бизнес
информационни системи и техния одит за подоб-
ряване на стопанската дейност .

1. Особености и значение на бизнес инфор-
мационните системи
Днес съществуват значително количество ин-

формационни концепции, подходи и технологии,
доказали своята ефективност в развитието на биз-
неса и в много от случаите придобили статус на
международни стандарти. Необходимостта от
стандартизация на информационните технологии
доведе до възникване на нова наука, наречена
„итология”, чиято основна задача е създаването
на основа, върху която да се изграждат информа-
ционните системи. С най-разпространено  при-
ложение се налагат следните системи:

 CRM (Customer Relationship Manage-
ment) – управление на взаимоотношени-
ята с клиентите;

 SCM (Supple Chain Management) – уп-
равление на веригата за доставки;

 HRMS – Системи за управление на чо-
вешките ресурси;
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 Project Management – управление на про-
екти;

 ERP (Enterprise Resource Planning) – фи-
нансово-ориентирано планиране на ре-
сурсите на предприятие;

 ERPII (Enterprise Resource & Relationship
Processing) – управление на ресурсите и
взаимоотношенията на предприятие.
(ERP + SCM + CRM);

 MRP (Material Requirements Planning) –
планиране на доставките на материали;

 MRPII (Manufacture Resource Planning)
– планиране на необходимите за произ-
водството ресурси и други.

Всяка от тези бизнес информационни систе-
ми (ИС) се отличава с редица особености, пре-
димства и конкретни практически приложения,
които са обект на анализ и на тази основа макси-
мално използване на техните възможности с цел
повишаване на икономическата ефективност. [10]

Customer Relationship Management (CRM)
са системи, предназначени за управление на  вза-
имоотношенията с клиенти и включват всички
процеси, чрез които една компания проследява и
организира информацията и взаимодействията
със своите настоящи и потенциални клиенти.
Софтуерът поддържа информация за клиентите
и всяка комуникация с тях може да бъде въведе-
на, запазена и достъпна за служителите от раз-
лични отдели. Основната цел на CRM е да по-
добри услугите, предлагани на клиентите, и да
използва техните контакти за целеви маркетин-
гови кампании. По-добрите услуги създават ло-
ялни клиенти и така генерират повече приходи.
[4] Системите стимулират ефективните взаимо-
отношения с клиентите, което оказва позитивно
влияние върху управлението, стратегията и кул-
турата на фирмата.

Supply Chain Management (SCM) са систе-
ми за управление на веригата от доставчици, коя-
то подпомага управлението на процесите по до-
ставка на материалите за производство, транспор-
тиране, складиране и управление на запасите. При
организиренето на SCM акцентът се измества от
управлението на отделните видове ресурси към
интегрирана оптимизация на бизнес процесите.
Това означава, че управлението на базовите биз-
нес процеси, като приемане на поръчки, произ-
водство и дистрибуция, е подчинено на решава-
нето на главните цели за повишаване на качес-
твото на обслужване на клиентите и снижаване
на разходите по цялата верига за доставки. 

Системите за управление на човешките ре-
сурси (HRMS) включват всички аспекти на уп-
равлението на персонала при изпълнение на за-
дачите в организацията. Ефективното управление
на човешките ресурси влияе положително върху
цялостното развитие на фирмата - повишаване на
производителността, подобряване качеството на
живота във фирмата и други. Софтуерът за уп-

равление на човешките ресурси дава инструмен-
ти, с които политиката на организацията, „напи-
сана на хартия”, се пренася в практиката. Той оси-
гурява гъвкава основа, позволяваща настройки на
сложни и разнообразни процеси. “Нивото на ед-
на софтуерна HR система се определя от това как-
ви и колко услуги или работни процеси автома-
тизира, защото всъщност в реалното управление
на човешките ресурси има много процеси. Те
трябва да са прозрачни и еднакви за всички слу-
жители - ако PR-ът продава компанията навън,
HR-ът продава компанията навътре”, обобщава
Петър Коцев. [5] Софтуерът за управление на пер-
сонала и човешките ресурси динамично променя
своите функционални възможности в съответ-
ствие със следните фактори:

 конкуренцията на фирмите, предлагащи
софтуер;

 развитието на информационните техно-
логии;

 промяна в законодателството и разнооб-
разните изисквания на различни клиен-
ти.

Business Intelligence (BI) е технология за тран-
сформиране и зареждане на данните в единно хра-
нилище „Data Warehouse”, за да бъдат представе-
ни във вид, удобен за анализ. Този анализ се осъ-
ществява чрез детайлизиране на данните, както и
чрез правене на разрези по различни критерии,
като процесът на работа е динамичен. Получена-
та информация е в удобен вид за потребителя и е
достъпна чрез интернет технологията. BI систе-
мите играят все по-централна роля за бизнеса, без
значение от размера на компанията и сектора, в
който се намира. Ефективното ползване на BI уве-
личава ефикасността и конкурентоспособността
до степен, в която BI става основна част в пове-
чето комплексни системи за корпоративно управ-
ление, осигурявайки актуален анализ на изпъл-
нените според плана задачи. Бизнес Интелиджънс
решенията стоят в горната част на пирамидата на
информационната структура на организацията. За
да се използва BI решение обаче, преди това ор-
ганизацията следва да е въвела другите основни
бизнес информационни системи. През 2008 г. па-
зарът на аналитични решения достигна 7,8 млрд.
долара в световен мащаб, като отбеляза годишен
ръст от 10,6%, надминавайки очакванията. И до-
като термините BI (Business Intelligence) и “ана-
литичност” често се използват взаимозаменяемо,
те далеч не са синоними. [6] BI днес са много по-
достъпни и по-отворени. Те могат да се ползват
от всички служители на дадено предприятие, а
не само от топ-мениджмънта.

Информационните системи за мобилния
бизнес комбинират в себе си множество прило-
жения, необходими за осъществяване на инфор-
мационен обмен и бизнес с мобилни устройства.
Динамичното развитието на мобилните цифрови
технологии принуди големите компании за биз-
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нес приложения да побързат и да адаптират сво-
ите разработки и за работа с различните мобилни
устройства. Днес почти всяка уважаваща себе си
корпоративна софтуер платформа има функция за
работа с мобилни устройства и терминали. Нас-
коро компаниите Ericsson и Microsoft създадоха
съвместна бизнес инициатива, чиято цел ще е бъ-
дещото развитие на Wireless Application Protocol
(WAP) стандарта. Благодарение на огромния опит
на Microsoft в разработването на софтуерни при-
ложения, може да се твърди със сигурност, че бъ-
дещето на решения за мобилна търговия е гаран-
тирано. Bluetooth е друга технология, която рабо-
ти в симбиоза с WAP технологията. Bluetooth раз-
ширява в голяма степен мобилността чрез отва-
ряне на път за комуникации с други електронни
устройства (напр. в магазините), което допълни-
телно разширява възможностите за мобилна тър-
говия. Когато се използва в комбинация с WAP,
Bluetooth позволява комуникация между крайни
потребители, електронни устройства, приложения
и бази от данни в мрежата или в Интернет. Ди-
ректният достъп до бизнес приложенията от джоб-
ното устройство е една тема, която в никакъв слу-
чай не може да бъде наречена нова, но поради
една или друга причина все още е смятана за ек-
зотична, дори и в развитите страни.

Специализираните софтуерни продукти са
система за организация на бизнеса, проектирани
за управление на бизнес процеси, формиращи
корпоративната дейност, с модули за счетовод-
ство, каса, дълготрайни активи, доставчици, кли-
енти, пласмент и други и съобразена с българското
законодателство и международните стандарти,
прилагани в страната. Използването на специа-
лизирани софтуерни продукти ни дава възмож-
ност да намалим времето за проектиране, както и
да постигнем по-добро качество. Това води до из-
готвянето на повече проекти за по-кратко време.
Това са специализирани решения за повишаване
ефективността на извършване на дейностите в об-
ласти като производство, складове и дистрибуция,
транспорт и логистика, разносна търговия, тър-
говски обекти.

Enterprise Resource Planning (ERP) са сис-
теми за автоматизация на основните функции на
бизнеса – счетоводство, финанси, бюджет, управ-
ление на складова наличност, поръчки, доставки
и производство. Бизнес процесите се управляват
и автоматизират в една информационна система,
прилагайки най-добрите световни практики. По-
вишава се продуктивността и ефективността, а
разходите намаляват. ERP е система за управле-
ние на работните процеси. Тя позволява да бъде
настройвана и разширявана според конкретните
нужди на всяка фирма. Продуктът е изграден на
модулен принцип, което позволява на клиента да
избере точно тези функции, които са му необхо-
дими. Отличава се с олекотен, интуитивен потре-
бителски интерфейс, лесен за усвояване, и пред-

ставлява надежден инструмент за ефективно пла-
ниране управлението на бизнес процесите. Раз-
бира се, с времето методологията се развива, но
въпреки възникващите клонове, все още може да
се каже, че всички ERP системи имат обща цен-
трална методология. Това е изключително важно
при процеса на подготвяне на кадрите за обслуж-
ване на подобен род системи – има много курсо-
ве, които не са пряко свързани с конкретна ERP
система, а важат за всички такива. [7]

Enterprise Resource Planning II (ЕRPII =ERP
+ SCM + CRM) формулира основните изисква-
ния към системите за бизнеса от ново поколение
на фона на общото развитие на ИТ и бизнес мо-
делите на ХХІ в. Идеята е да се разшири тради-
ционния фокус на ERP системите, който е “опти-
мизация на управлението на ресурсите в предпри-
ятието”, към създаване на  “корпоративна ИС, от-
ворена за всички участници в бизнеса”. [8] В кор-
поративните информационни системи се въвеж-
дат възможности за обмен на данни на базата на
специални комуникационни протоколи и форма-
ти на документи, така че да се повиши ефектив-
ността на взаимодействието, да се избегне необ-
ходимостта от повторно ръчно въвеждане на дан-
ни и да се намали рискът от възникване на греш-
ки. Тези функции в интегрираните системи за уп-
равление на корпоративните ресурси създават ка-
чествено нова организационна и управленска сре-
да. По предложение на Gartner, концепцията за
ERP системите от ново поколение бе наречена
ERP II (Enterprise Resource and Relationship Pro-
cessing – управление на ресурсите и взаимоотно-
шенията на предприятията). Същността на тази
концепция е, че корпоративните информационни
ресурси се ползват не само за вътрешни цели, но
и за развитие на отношенията и сътрудничество-
то с други организации. Потребностите на бизне-
са постоянно растат и все по-рядко една инфор-
мационна система може да ги удовлетвори дори
наполовина. Според актуални статистически дан-
ни един проект за внедряване се счита за успе-
шен, когато ERP системата покрива 40% от пот-
ребностите на предприятието, докато преди го-
дини на този клас решения се възлагаха надеж-
дите за автоматизация на 70% от бизнес проце-
сите. Според аналитиците от ARC търсенето на
този тип решения в световен мащаб ще се увели-
чи главоломно през следващите 2 г., през които
изтича срокът на жизнеспособност на изградени
системи за управление на производство на стой-
ност US$ 115 млрд. Бъдещето ще покаже дали та-
зи прогноза ще се изпълни. За българските пред-
приятия ИТ аутсорсингът и ползването на ИТ ус-
луги определено не са приоритет, но въпреки то-
ва в идеята Collaborative ERP има потенциал. Спо-
ред данни на аналитиците от Gartner, приходите
от продажби на бизнес софтуер през 2010 г. са
на стойност над $232 млрд., което представлява
увеличение от 4,5% спрямо генерираните през
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2009 г. $222,4 млрд. Очаква се ръстът да продъл-
жи средно с 6% през следващите 5 години. Така
пазарът на корпоративен софтуер ще достигне
$246,6 млрд. до края на 2011 г. и $297 млрд. през
2014 г. “След спада от 2,6% през 2009 г. светов-
ният пазар на корпоративен софтуер се възстано-
вява и признаците за ръст са видими на хоризон-
та. [9]

Следва да обобщим, че представеният анализ
на бизнес информационните системи не изчерпва
всички системи и техните възможности, но на-
сочва към основните аспекти на практическото
им приложение и насоките за тяхното усъвършен-
стване и комбиниране с цел повишаване на ефек-
тивността на стопанската дейност.

2. Одит на бизнес информационни системи.
Одит произлиза от латинското “audio” (слу-

шам). В по-широк смисъл под одит се разбира вся-
ка проверка от независим проверяващ експерт или
независима организация на някакво явление или
дейност. Можем да дадем общото определение на
одит като оценка на лице, организация, система,
процес, проект или продукт. Одитите на бизнес
информационните системи се извършват за уста-
новяване на валидността и надеждността на ин-
формацията, както и да осигурят оценка на сис-
темата за вътрешен контрол. Целта на одита е да
се направи анализ на фактическото състояние на
системите, тяхната функционалност и полезност,
чрез  съответни тестове и проверки. Ревизиране-
то на бизнес процесите и ИТ одита са основата,
върху която се гради стратегията за информаци-
онно развитие на всяка една организация, както
и информационната сигурност или проект, насо-
чен към съвместимост с нормативни изисквания.
Одитът на системите е тази част от процеса по
управление на ИТ, която е тясно свързана с оцен-
ката на състоянието на информационните систе-
ми и стратегическото прилагане на целите на ор-
ганизацията от ИТ структурата. [13] Одитът на
бизнес информационните системи и технологии
има за цел да увеличи съществено вероятността
за навременно идентифициране на потенциално
значимите проблеми, свързани с използването им.
Функция на одита е да гарантира и обезпечи
сигурно и надеждно функциониране на бизнес ин-
формационните системи, съхранение на данни-
те, ефективност и ефикасност на оперативните
процедури, перманентно обслужване, своевре-
менно идентифициране и ефективно управление
на високорисковите функции и дейности, съвмес-
тимост с външната нормативна уредба и вътреш-
ната политика, правила и стандарти. Необхо-
димостта от такава процедура се обуславя от фак-
та, че през последните години се създадоха сил-
но децентрализирани структури по отношение на
информационните системи. Основна цел е кон-
тролът на информационните системи и техноло-
гии, както и подпомагане на цялостното управле-

ние и вземане на ефективни управленски реше-
ния.

В резултат на това следва да дефинираме две
основни задачи на одита на бизнес информаци-
онните системи:

 извършване на одит на информационни
технологии и информационни потоци;

 осъществяване на функции, подпомага-
щи управлението.

ИТ одитът е насочен към бизнеси без капаци-
тет за извършване на вътрешна ИТ одит функция
с цел да се определи нивото на използване на ин-
формационните системи в бизнеса и как да се кон-
тролира риска върху финансовата информация,
обработвана от тези системи. Изпълнението на ИТ
одит функцията може да се предложи като едно-
кратен проект или като абонаментно обслужване
на годишна база. При провеждането на одит на
информационни системи се обръща сериозно вни-
мание и се прави анализ за ИТ контроли от орга-
низационен и приложен характер, предоставени
права за работа до рискови функции, своевремен-
но прекратяване на права, разделение на задъл-
женията между администриране и експлоатация
и много други.[14]

С приложение са три подхода за организира-
не на одит на бизнес информационните системи
и технологии - вътрешен одит, който е в състоя-
ние да оценява квалифицирано вътрешните ИТ
контролни механизми; ангажиране на външни
одитори и/или консултанти или комбинация от
първите два.

Вътрешният ИТ одит включва изготвяне на не-
зависима оценка за адекватността и ефектив-
ността на вътрешните контролни системи, пред-
назначени за минимизиране на рисковете от из-
ползването на информационните технологии. Той
подпомага ръководството за идентифициране на
ИТ рисковете и предоставя анализи, оценки, пре-
поръки и съвети за повишаване ефективността на
организацията и реализацията на задачите. [15]
Можем да отбележим, че поради рекордното
увеличаване на услуги, предлагани в интернет, ка-
то междубанкови разплащания или електронна
търговия, компаниите са склонни да инвестират
в ИТ одит, който да покаже слабите места на
системите им или възможностите за оптими-
зиране на процесите.
Следва да подчертаем, че обхватът на един ИТ

одит се определя от неговата цел. Той може да
бъде цялостен или ограничен в рамките на едно
или няколко приложения. Според ИТ стандарти-
те, приети в организацията, одиторите избират ме-
тодологията, по която да бъде извършен одита.
Най-често избираният подход е проверка за съот-
ветствие между наложените от ръководството
правила за управление на ИТ и посочените като
добри практики в COBIT (Control Objectives for
Information and related Technology) контроли за уп-
равление на ИТ. Наскоро ISACA (Information Sys-
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tems Audit and Control Association) публикува на
сайта си четвъртата редакция на COBIT. Асоциа-
цията разглежда одита на информационни систе-
ми в три категории:

 Стандарти – задължителни изисквания
за одита на ИС и изготвяне на одит от-
чета.

 Правила за прилагане на стандартите -
определят по какъв начин одиторът мо-
же да прилага стандартите.

 Процедури – примерни одит процедури.
Обхватът на одита е ограничен или частичен,

когато е лимитиран до едно приложение, модул
или определена ИТ дейност на банката или ком-
панията – например, одит на информационната
сигурност, тестове за пробиваемост на електрон-
ното банкиране (e-banking penetration testing) или
преглед на система след внедряване (post imple-
mentation review).  През последните няколко го-
дини търсенето на услуги, свързани с одит на биз-
нес информационни системи нараства. Това се
обуславя от множество фактори, нормативна уред-
ба, вътрешни правила за управление на инфор-
мационните системи и не на последно място по-
ложителната промяна в мисленето на корпоратив-
ните мениджъри и осъзнаването, че една от клю-
човите съпровождащи дейности, каквито са ин-
формационните технологии, се нуждае от профе-
сионално управление и надежден контрол.

Основните цели на ИТ одита са да потвърди,
че:

 информационните системи в компания-
та се управляват в съответствие с вът-
решните и външните регулации;

 всички ИТ рискове се управляват адек-
ватно;

 информационните системи са в състоя-
ние да предоставят качествени продук-
ти и услуги;

 ИТ са ефективни и са в състояние да уве-
личат печалбата на компанията.

Важен е въпросът кой може да осъществи оди-
та на бизнес информационните системи? Одитът
може да бъде извършен от независим, квалифи-
циран и опитен одитор – вътрешен или външен.
ИТ одиторът следва да има необходимото обра-
зование и опит, за да е в състояние да идентифи-
цира рисковете и областите с възможност за по-
добрение и оптимизация на бизнес процесите. ИТ
одиторите следва да бъдат с образование в сфе-
рата на ИТ и разширени познания по финанси,
счетоводство и специфични бизнес процеси. Те
могат да са и сертифицирани ИТ одитори, и но-
сители на професионален сертификат, издаден от
независима международна организация.

Международно признатите сертификати за ИТ
одитори са два. Несъмнено най-голяма популяр-
ност има CISA (Certified Information System Audi-
tor), издаван от ISACA (Information Systems Audit
and Control Association) след полагане на изпит.

Изпитът се провежда и в България, като от мина-
лата година се прави два пъти в годината през юни
и декември. Друг международно признат профе-
сионален сертификат, подходящ за ИТ одитори-
те, е CISMSА (Certified Information Security Man-
agement System Auditor), който потвърждава, че
неговият притежател има съответните познания
и е положил изпит върху изискванията, залегна-
ли в BS7799-2002 и ISO19011:2002. Този серти-
фикат се издава и у нас от Moody  International
след обучение и проверка на знанията на канди-
дата за одитор.

Независим, външен одит на бизнес информа-
ционни системи се предлага от консултантските
фирми от „Голямата четворка” (Pricewaterhouse
Coopers, KPMG, Deloitte, Ernst & Young), както и
от други специализирани фирми, предлагащи ИТ
услуги. Според ISACA, независим външен одит
на ИТ се извършва веднъж на три години, а за
банки и финансови институции това се прави по-
не един път годишно. В някои държави честотата
на ИТ одитите се определя от закон или от регла-
ментиран правилник за компании с определен тип
дейност – здравно осигуряване, застраховане и
други. Според добрите практики, установени в го-
лемите международни компании, периодът меж-
ду два задължителни ИТ одита се определя от пра-
вилника за управление на ИТ във фирмата и след-
ва да бъде одобрен от акционерите или собстве-
ниците на компанията.

В българското законодателство не съществу-
ват закони или друга нормативна база, които да
изискват одита на бизнес информационни систе-
ми да се извършва периодично. С привеждане на
българското законодателство в съответствие с ев-
ропейското такива текстове ще бъдат приети за
банките и останалите финансови институции.
България не е единствената страна, в която бър-
зото развитие на технологиите изпреварва създа-
ването и приемането на законова база.

Основна задача на одита на бизнес информа-
ционните системи е прегледът на информацион-
ната сигурност, който следва да разглежда физи-
ческата и логическата  защита на ресурсите и дан-
ните, администрацията и нивата на достъп, по-
литиките по информационната сигурност, както
и обезпечаването на непрекъсваемостта на дей-
ността и планирането на действията при извън-
редни ситуации, бедствия и аварии (business con-
tinuity and disaster recovery planning).

Приложната част на одита е фокусирана вър-
ху определена система/модул или бизнес процес.
Правят се различни тестове в зависимост от об-
хвата и целта на одита. Например, ако одитът има
за цел да потвърди, че кредитният модул в една
банкова система изчислява и разнася вярно лих-
вите по счетоводните сметки, тестовете трябва да
включват независимо преизчисляване на лихви-
те по различни типове кредити, както и преглед
на счетоводните отчети.
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Основните фази на ИТ одита не се различават
съществено от тези на всеки одит, а именно - стан-
дартните фази са планиране, извършване, доку-
ментиране и последващ контрол.

ИТ одитът е по-ефективен, когато е риск-ба-
зиран, тоест обхватът се определя от оценка на
риска, която има за цел да определи областите или
системите с най-висок риск, за да се насочи вни-
манието на одиторите именно към тях. По време
на този етап се събира и обобщава информация,
която има за цел да определи най-важните и кри-
тични системи и приложения, свързаните с тях
рискове и контролите, които биха поддържали те-
зи рискове в разумни граници. За оценка на рис-
ка съществуват различни методологии, но стан-
дартната, залегнала и в модела на COSO (Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission), дефинира два основни критерия,
свързани с всеки риск – вероятност и въздействие.
В заключителната фаза на етапа планиране се оп-
ределят необходимите ресурси, броят на хората в
екипа, одитори с експертни познания и други. Съ-
що така следва да се определят и обектите, сис-
темите или модулите, които ще бъдат одитирани.
Изготвя се одитната програма и се подготвят тес-
товете, които ще бъдат извършени. В следващия
етап одиторите извършват тестовете и докумен-
тират своята работа. Откритите слабости или от-
клонения се документират, за да бъдат приложе-
ни в одитния доклад. Одиторът има за цел да до-
кументира пропуските, като приложи подходящи
доказателства. Също така той трябва да дефини-
ра какви са рисковете за организацията, както и
приоритета за тяхното отстраняване и да препо-
ръча решение за елиминиране на проблема или
минимизиране на риска.

Целесъобразно е, преди изготвянето на окон-
чателния одит доклад или продукта на ИТ одита,
препоръките да бъдат обсъдени със служители-
те, които са одитирани. [18] В тази фаза се опре-
деля кой е отговорен и какви са сроковете за из-
пълнение на препоръките. Одит докладът обичай-
но съдържа резюме на направените констатации,
както и подробно описание на извършените тес-
тове и резултатите от тях. В някои случаи в него
намират място само негативните констатации или
пропуските и отклоненията от добрите практики.
Одитът на ИТ обхваща като минимум общите ком-
пютърни контроли или тези контроли, които са
приложими за всяка ИТ среда, независимо от то-
ва, какви технологии се използват. Такива кон-
троли са:

 планиране на непрекъсната работа на
дейността;

 организационна структура;
 ИТ сигурност;
 операции и управление на промените.

Тази част от одита има за цел да потвърди, че
цялостната ИТ среда е организирана така, че рис-
ковете, които са общи за всяка организация и сис-

тема, са управлявани правилно. Например, орга-
низацията на антивирусната защита е валидна,
както за една банка, така и за една малка фирма, в
която използваните ИТ услуги са  ограничени.

Следва да подчертаем, че по-висока ефектив-
ност на тестовете се постига, ако одит екипът из-
ползва специализирани програмни продукти за
извличане на данни и анализ, като ACL и IDEA.
Използваните техники са известни като CAAT
(Computer Assisted Audit Techniques). С помощта
на тези системи ИТ одиторите получават дирек-
тен достъп до базите данни и са в състояние да
извличат информация и да генерират специфич-
ни отчети за нуждите на одита. Също така одито-
рите биха могли да използват и системи за управ-
ление, които автоматизират цялостния процес на
ИТ одита – оценка на риска, планиране на ресур-
сите, документиране и генериране на доклада и
последващ контрол. Някои от тези системи се
предлагат заедно с примерни одит програми, съ-
образени със COBIT или други методологии за
ИТ одит. Такива системи са ТеамМате и Auto au-
dit. [16]

В заключение на основата на анализираните
особености на разгледаните бизнес информаци-
онни системи и необходимостта от техния одит
можем да направим следните изводи за тяхното
значение за подобряване на стопанската дейност:

 Ефективното и ефикасно функционира-
не на съвременната организация налага
използването на бизнес информацион-
ни системи.

 Бързият обмен на информация и без-
проблемният достъп до данните във все-
ки един момент, осигурявани от прило-
жението на бизнес информационните
системи, днес са от ключово значение
за бизнеса.

 Икономическата полза от употребата на
бизнес информационни системи се из-
разява в снижаване на бизнес риска и
осигуряване на постоянен контрол вър-
ху отделните стопански процеси. Целта
е значително намаляване на разходите
на компаниите и повишаване на конку-
рентното им предимство.

 Съвременните фирми отделят значител-
но внимание на одита на бизнес инфор-
мационните системи, като в ИТ отдели-
те голяма част от експертите са заети с
него. Едно от предизвикателствата пред
тях е да допринесат за формиране на ви-
сока ефективност на управлението на
бизнес информационните системи, по-
нижаване на нивото на информационен
риск, свързан с използването на систе-
мата, както и увеличаване на ползите от
използвания потенциал на бизнес ин-
формационните системи.
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45 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ

И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР
ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА

„АКАД. А. БАЛЕВСКИ”*

Чл.-кор. Стефан Воденичаров,
директор на ИМСТЦХА – БАН

* ИМСТЦХА отбеляза с тъжествено честване 45-годишнината от създаването си и 50 години от патентоването на
„Метода за леене с газово противоналягане” (2.ХІІ.2011 г., Големия салон на БАН).

Навършват се 45 години от създаването и ус-
пешното функциониране на един от най-големи-
те институти на БАН – Института по металозна-
ние, съоръжения и технологии „Акад. А. Балев-
ски” с Център по хидро- и аеродинамика
(ИМСТЦХА-БАН) и 50 години от патентоването
на метода за леене с газово противоналягане.

Когато говорим за създаването на института,
преди всичко трябва да припомним огромния при-
нос на един от създателите му - академик Ангел
Балевски.

Избирането на академик Балевски за ръково-
дител на института  не е случайно – през цялото
време като председател на БАН той създава и раз-
вива заедно със своите сътрудници един много
важен клон от техническата наука в България –
металознанието и технологията на металите. Едно
от най-големите постижения в тази област е раз-
работеният от академик Ангел Балевски и член-
кореспондент Иван Димов  „Метод за леене с га-
зово противоналягане”, който представлява науч-
на и технологическа новост в световната техника
за производство на отливки от леки сплави с го-
ляма точност и високи механични и технологи-
чески показатели. Той създава и нови условия за
обработването на металните стопилки с газове и
открива пътя за производството на нови сплави.

Като комплексен институт, в него се извършват
фундаментални и приложни изследвания по ме-
талознание и термична обработка; леене, криста-
лизация, структура и свойства на метали и спла-
ви; пластичност и разрушаване на материалите;
взаимодействие на газовете с метални и неметал-
ни материали; физика и механика на процесите
на заваряване, електротермични и магнитохидро-
динамични процеси в стопилките; леене на ком-
позитни, флогопитови, петрургични и стъклени
стопилки и керамични материали; изследване на
екологически чисти технологии и машини за про-
изводство на нови материали, изделия и др. Съз-
дадени са редица оригинални машини, съоръже-

ния, апаратура и технологии, защитени с патен-
ти, по-важни от които са машини за леене с газо-
во противоналягане, машини за получаване на ме-
тални материали с аморфна и микрокристална
структура; програми за математическо моделира-
не, симулиране и контрол на технологичните про-
цеси и др.

В резултат на дългогодишния опит, висок про-
фесионализъм и всеотдайност на творческия ко-
лектив се изгражда солидна материална база на
института със самостоятелна административна
сграда, работилници, учебни и експериментални
бази, научноизследователски лаборатории и ка-
бинети с модерна апаратура и непрекъснато усъ-
вършенстваща се методика на научноизследова-
телската работа в секциите. Постоянната грижа
за развитието и квалификацията на научните кад-
ри води до повишаване нивото на научния потен-
циал, увеличаване на отностителния дял и ком-
петентност на научните сътрудници, които насоч-
ват изследванията си в задълбоченото проучване
на газо-, хидро- и термодиначните изменения в
метала, на теоретичните и технологични основи
на метода за леене с газово противоналягане.
Институтът получава признание и лицензии за из-
вършване на специфични експертни национално
значими изследвания.

Методът за леене с газово противоналягане
развива максимално своя потенциал в посока на
оптимизиране на конструкцията на машините и
разширяване спектъра на метали и сплави, под-
даващи се на новия метод за леене. Постижения-
та в научноизследователската и практическа реа-
лизация на метода дават възможност за оценява-
не на достойнствата му в обоснованото му изби-
ране пред традиционни методи на леярската прак-
тика. Предимствата на метода се използват при
сложни за производството технологии при обра-
ботка чрез пластична деформация, чрез заваря-
ване, коване и др.

Новата технология за леене с газово противо-
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налягане заедно със специализираните леярски
машини се разви много активно и според рефе-
ренц-листата на завода производител „Илинден”
в гр. Плевен са произведени досега повече от 700
машини. В 28 страни в света работят 660 българ-
ски машини по български технологии.

Друго направление на метода е легирането на
металите с азот. Широк колектив от учени от ин-
ститута, съвместно с Техническия университет,
разработи фамилия от високоякостни азотни сто-
мани и технологии за тяхното получаване и ги
внедри в металургичните и машиностроителни
комбинати в страната. С приложението на тези
стомани и с активното участие на института се
решиха редица големи стопански задачи за стра-
ната, сред които е производството на магистрал-
ните газопроводни тръби, от които е изграден га-
зопроводът “СССР-България”-юг с дължина 150
км.

По разработените от института технологии и
провеждания авторски контрол по целия произ-
водствен цикъл са произведени над 900 000 тона
стомана от този клас.

Използувайки предимствата на метода за лее-
не с газово противоналягане, институтът е един
от основоположниците в световен мащаб на ме-
талургията под налягане и един от лидерите при
създаване както на нови марки високояки висо-
коазотни стомани, така и на инсталации и техно-
логии за тяхното получаване. Високоазотните сто-
мани са специален клас стомани – неръжадаеми,
конструкционни, инструментални и др. с подоб-
рени свойства спрямо безазотните аналози, като:
по-високи якостни характеристики (до 200%); въз-
можност за замяна на скъпи и дефицитни леги-
ращи елементи (никел, кобалт и др.) с азот.

В структурата на института е създаден Цен-
тър по заваряване, в който се провеждат фунда-
ментални и научно-приложни изследвания на за-
варяемостта на основни материали с прилагане-
то на оригинални методи. По проект на НАТО е
създаден нов метод за намаляване и преразпре-
деление на остатъчните заваръчни напрежения
чрез локално взривно обработване. Методът е осо-
бено подходящ за големи заварени конструкции
или за конструкции от разнородни метали, кога-
то термичното обработване е неприложимо.

Центърът по хидро- и аеродинамика (ЦХА)
във Варна осъществява своята дейност на осно-
вата на методите на физическо и числено моде-
лиране, на хидродинамични и аеродинамични на-
учни и научно-приложни изследвания в областта
на корабостроенето, водния транспорт, морските
информационни технологии, речното и морско
строителство, иновативната енергетика, нацио-
налната сигурност, опазването на околната сре-
да. За последните години в него са изпълнени над
120 комплексни научно-приложни изследвания на

специфични обекти и процеси за клиенти от 12
държави.

 Центърът активно участва в европейския про-
ект „Co-оrdination Action on Ocean Energy” с цел
създаване на международна мрежа за обмен на
знания и информация относно методите за моде-
лиране и изследване на системи и средства за до-
бив на енергия от морските вълни и технологии-
те за комерсиалното им разпространение.

Трета поредна година центърът участва в ма-
щабния проект “Развитие на кораби за вътрешно
и крайбрежно плаване и маневрен симулатор за
навигация по река Дунав и в бреговата зона на
Черно море”, целящ създаване в ЦХА на Манев-
рен симулатор и Изследователски тренажорен
комплекс за обучение в управление на речни и
крайбрежни кораби. В този проект, финансиран
от Фламандското правителство по Кооперативна
програма за Фландрия и Централна и Източна
Европа, центърът участва съвместно с Фламан-
дския хидравличен институт (FHR) в Антверпен
и Университета в гр. Гент - Белгия.

По договор с Департамента на САЩ за воен-
номорски изследвания (ONR) центърът участва в
международната специализирана научна програ-
ма NICOP с изследвания върху хидродинамика-
та на двукорпусни кораби (катамарани). Успеш-
но приключиха и изпитанията по международен
изследователски проект за хидродинамична оп-
тимизация на високоскоростен катамаран,  обо-
рудван с водометни движители по грантова схе-
ма на Департамента за военоморски изследвания
(ONR) към ВМС на САЩ. Получените предвари-
телни резултати са високо оценени от представи-
телите на ONR.

Особено важни и  високоефективни са пости-
женията на Института в областта на национал-
ната сигурност:

1. Технологии и системи за защита:
а) В областта на критичната инфраструк-

тура:
 изследване на неутронно индуцираните

деградационни процеси в метала на кор-
пусите на ядрени реактори тип ВВЕР;

 разработване на методи за оценка на ос-
татъчния ресурс на рискови съоръжения.

б) В областта на сигурността и отбраната:
– изследвания и разработване на техноло-

гии и високотехнологични продукти и
системи за защита от нападение по су-
ша, въздух и вода;

– изследвания и разработване на техноло-
гии и високотехнологични продукти и
системи за сигурност и защита на кри-
тична инфраструктура и противодей-
ствие срещу терористични заплахи.

2. Специализирани сензори и устройства:
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 Проектиране и изработване на сензори
и устройства за изделията и системите,
разработвани в интерес на национална-
та сигурност и сигурността на страни-
те-членки на ЕС и НАТО .

3. Борба срещу тероризма:
 Изследвания и разработки на техничес-

ки и оперативни концепции за перспек-
тивни проекти и технологии срещу те-
роризма. Провеждане на изследвания,
разработване и експериментиране на но-
ви технологии.

Институтът е единственият в България, който
участва и е водеща организация на проекти в об-
ластта на сигурността и отбраната по линия на
НАТО и ЕС:

– „Защита на хеликоптери от ръчни пре-
носими гранатомети РПГ-7”, NATO De-
fence Against Terrorism Programme;

– „Защита на пристанища от терористич-
ни нападения” – Програма на НАТО;

– „Разработване на алтернатива на проти-
вопехотните мини” – Програма на NATO
(Институтът е водеща организация от
страна на Р. България);

– „Разработване на модел за вземане на ре-
шение при многовариантна терористич-
на заплаха”, European Commission, Di-
rectorate-General “Home Affairs”.

Създадените нови методи, технологии и ма-
шини имат високо признание и оценка в научни-
те среди и водещи фирми у нас и в чужбина, из-
раз на което са многобройните отличия и награ-
ди. По-важните от тях са: Международната наг-
рада за технологии (Франкфурт, 1981); Европей-
ска награда за технология на френската търгов-
ска камара (1983); Награда на Фондация Кьор-
бер за развитие на европейската наука (1985); Наг-
радата на Световната организация за интелекту-
ална собственост (1986); Златен медал Дизел на
Германския институт за изобретения (1990) и ре-
дица други награди.

ПЕРСПЕКТИВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Наноструктурни материали

 наноструктурни мембрани, филми и
покрития;

 наноструктурни – тръбички, влакна и
други едно- и двудеменсионални части-
ци;

 биоактивни наноматериали и наномате-
риали с биомедицинско приложение;

 наноматериали като модификатори.
2. Функционална керамика
3. Материали с биомедицинско приложение
4. Високотемпературни метални материа-

ли – с особено високи технически и икономи-
чески показатели

5. Нови стомани и концепции за създаване-
то им

6. Леки метали - алуминий, магнезий, ти-
тан-метални – матрични композити и сплави
с интерметално уякчаване

7. Прахова металургия и синтероване, ке-
рамика

8. Моделиране и симулационни изследва-
ния

9. Заваряване на метални сплави
10. Термично и химикотермично обработ-

ване на метални сплави
11. Материали с памет на формата, високо-

якостни метални стъкла, нано-структури и ин-
телигентни системи.

12. Преработка на отпадъци
13. Материали и технологии за сигурност и

отбрана
 Технология за повишаване защитата

на хеликоптери срещу РПГ – техноло-
гията е по проект на НАТО (Defence
Agains Terrorizm Programe) и е единстве-
ната в света.

 Комплекс от технологии за защита на
крайбрежни води и пристанищна ин-
фраструктура от териростични запла-
хи – технологиите са също по същия
проект на НАТО. Основата им се със-
тои в разработването на технологични
решения за устойчиво, надеждно и ефек-
тивно разпространение на хидроакус-
тични сигнали за управление на средства
за идентификация, детекция и управле-
ние на подводни средства и системи за
противодействие на заплахи от всякакъв
характер.

14. Нови енергийни източници
 Хидродинамична ефективност на брего-

ви и закотвени в морето средства за до-
биване на енергия от морското вълнение
по Черноморското крайбрежие на стра-
ната.

15. Воден транспорт
 Хидродинамични изследвания на нови

проекти на баржи, тласкачи и кораби за
нуждите на речното корабоплаване.

 Разработване на интермодални тран-
спортни схеми за използване на водния
път Дунав-Майн-Рейн.

16. Изследване на рискови фактори от на-
ционално значение за управление при кризи

17. Устойчиво развитие на националната
икономика и обществото и опазване на окол-
ната среда

18. Хидро- и аеродинамична проектна оп-
тимизация на транспортни средства

Институтът по металознание, съоръжения и
технологии с Център по хидро- и аеродинамика
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„Акад. Ангел Балевски” посреща 45-годишния си
юбилей със значими постижения във фундамен-
талните и научно-приложните изследвания и раз-
работки. Тe са значителни приноси на творчес-
кия колектив за развитието на българската наука
и просперитета на България.

30 ГОДИНИ КОСМИЧЕСКА ПРОГРАМА
„БЪЛГАРИЯ-1300” *

Доц. д-р инж. Таня Иванова,
Институт за космически изследвания

и технологии – БАН

“Космическата програма “България – 1300” е най-мащабният и
най-добре обоснованият в научно отношение проект,

който отделна страна изпълнява по програмата “Интеркосмос.”
Акад. Р. З. Сагдеев, директор на ИКИ-РАН

Въведение
През 1967 г. бе създадена програмата “Интер-

космос” за международно сътрудничество в из-
следването и използването на космическото прос-
транство за мирни цели, която даваше възмож-
ност на всички страни от бившия социалистичес-
ки лагер да участват в космическите изследвания
в желаната от тях научна област и със своя науч-
на апаратура, като използват безвъзмездно руска-
та космическа техника и съоръжения. Академи-
ците Любомир Кръстанов и Кирил Серафимов от
Геофизичния институт (ГФИ) при БАН извърши-
ха огромна научно-организационна дейност, учас-
твайки активно в създаването на тази програма,
както и включването на България в нея.

Началото на организираното участие на бъл-
гарските учени в космическите изследвания да-
тира от 1.11.1969 г., когато към Президиума на
БАН беше създадена Група по физика на Космо-
са, прераснала в Централна лаборатория за кос-
мически изследвания (1974), а по-късно - в Инсти-
тут за космически изследвания (1987). Областта
на изследване бе йоносферата, както се нарича
наелектризираният под влиянието на слънчевите
лъчи слой от атмосферната обвивка на Земята, от
която зависи до голяма степен животът на наша-
та планета. В тази област българската наука бе
създала своя мощна школа, добила световна из-
вестност (под ръководството на чл.-кор. Г. Нес-
торов от ГФИ) и съвсем закономерно бе избрана

за проучвания и от Космоса с апаратура, монти-
рана на борда на спътници и ракети.

Първият български космически уред П-1,
предназначен за директно измерване на парамет-
рите на йоносферната плазма (температурата и
концентрацията на йоните и електроните, както
и масовия състав), беше изстрелян на борда на
спътника “Интеркосмос-8” на 1.12.1972 г. Бълга-
рия се нареди на 18-то място в списъка на „кос-
мическите държави”, които пряко извеждат своя
апаратура в Космоса, съгласно ратифицирания и
от нашата страна договор за космическата дей-
ност на държавите (приет от ООН през 1968  г.).
Така започна “космическата ера” за страната ни
и през изминалите близо 40 години българските
учени участваха активно в стотици интересни про-
екти в почти всички области на космическите из-
следвания. След П-1 бяха разработени и успешно
изстреляни още цяла серия от български сондо-
ви уреди за директно изследване на йоносферата
и високата атмосфера, които летяха на борда на
спътниците “Интеркосмос -12, 14 и 19”, както и
на геофизичните ракети “Вертикал - 3, 4, 6, 7 и
10”.

Най-вълнуващото събитие в космическата ак-
тивност на България към края на 70-те години на
ХХ в. беше подготовката на научната програма и
стартът на първия български космонавт Георги
Иванов, след което България стана шестата по-
ред в света държава със свой космонавт. Поле-

Можем с увереност да заявим, че институтът
ще продължи да бъде  българският национален
научен център по металознание, съоръжения, тех-
нологии и аеродинамика и ще се развива като един
от стълбовете на националното ни достойнство и
независимост.

* На това събитие бе посветена VІІ научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност” (SES
2011) на ИКИТ-БАН (29.11 - 01.12.2011 г., РКИЦ-София.).
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тът, осъществен на 10-12 април 1979 г. на борда
на космическия кораб “Союз-33”, съвместно с
космонавта Никалай Рукавишников, беше изклю-
чително сложен и драматичен. Във връзка с по-
лета българските учени разработиха научна апа-
ратура за изследвания в областта на космическа-
та физика, космическата медицина и дистанци-
онните методи, които бяха използвани от следва-
щите екипажи на “Салют-6”.

Едно от най-значимите български научни пос-
тижения в областта на космическата изследвания
беше програмата “България-1300”, осъществена
през 1981 г. в чест на 1300-годишнината от създа-
ването на нашата държава. Идеята за спътника е
на колектива от български учени Кирил Серафи-
мов, Димитър Мишев, Митко Гогошев и Иван Ку-
тиев. Изключително активна подкрепа имаха от
акад. Б. Н. Петров, председател на “Интеркосмос”,
както и от ръководството на БАН (Фигура 1).

Целта на космическата програма „България-
1300” е постигането на съществени научни резул-
тати в две области на космическите изследвания,
в които нашата страна вече имаше свои тради-
ции: космическата физика и дистанционното из-
следване на Земята от Космоса. Така по програ-
мата бяха изведени в орбита два големи изкус-

твени спътника на Земята тип „Метеор”. Първи-
ят спътник – “Интеркосмос-България-1300” (ИК-
Б-1300), беше изцяло оборудван с комплекс от
българска научна апаратура за изучаване на йо-
носферно-магнитосферните взаимодействия, из-
стрелян на орбита с височина около 900 км. Прог-
рамата на втория спътник – “Метеор-Природа”,
включваше участието ни с научна апаратура за
дистанционно изучаване на природните образу-
вания на Земята от по-ниска орбита (650 km).

Ръководители на програмата „България-1300”
бяха акад. К. Б. Серафимов и акад. А. Г. Йоси-
фян, съответно от българска и руска страна. Ди-
ректорът на ИКИ-РАН акад. Р. З. Сагдеев посочи
за свой заместник и отговорник за проекта В. М.
Балебанов. Директори и научни ръководители: за
“ИК-Б-1300” - Ст. Чапкънов, И. Кутиев и М. Го-
гошев/ В. Адаско, а за “Метеор-Природа” - проф.
Д. Мишев/ проф. И. Ветлов.

Спътникът
“ИНТЕРКОСМОС-БЪЛГАРИЯ-1300”
Основната задача на първата част от проекта

в областта на космическата физика е разкриване-
то на механизма на пренос на енергия от Слънце-
то към Земята във времето и пространството. За-

Фигура 1. Академиците Кирил Серафимов и Димитър Мишев обсъждат програмата „България-1300” с
тогавашния председател на БАН акад. Ангел Балевски.



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 63

Годишнини

дачата се усложнява от необходимостта от ком-
плексен подход към изучаването на явленията,
протичащи в йоносферата и магнитосферата.
Инициативата на българските учени е не само за
разработката на програмата за изследвания, но и
за създаването на самите научни прибори и мето-
диката за измервания.

Комплексът научна апаратура на спътника
„Интеркосмос-България-1300” („ИК-Б-1300”) е
предназначен за измервания на йоносферната
плазма и високоенергийните потоци заредени час-
тици, постоянни и променливи електрически и
магнитни полета, светенето на високите слоеве
на атмосферата в ултравиолетовия и видимия ди-
апазон на спектъра [1].

Спътникът „ИК-Б-1300” е изведен на 07.08.
1981 г. от руския космодрум „Плесецк”, Архан-
гелска област, на почти полярна орбита с наклон
81.2о, перигей 825 кm и апогей 906 кm (Фигура
2). Спътникът е с 2 панела слънчеви батерии, с
ориентация на оста му по направление на радиу-
са на Земята с точност +/-1о, с  осигурена херме-
тизация и темпериране на електрониката, разпо-
ложена вътре в корпуса. Научният комплекс е със-
тавен от 12 уреда - 11 от тях за магнитосферно-
йоносферни изследвания и лазерен отражател за
геодезични измервания. В Таблица 1 са дадени
наименованието и предназначението на всеки от
тях, водещите български учени - физици и инже-
нери, както и отговорниците от руска страна.

Комплексът научна
апаратура е разположен в
обърнатата към Земята
част на космическия апа-
рат, откъдето с помощта
на датчикови системи съ-
бира информация за маг-
нитното поле и за елек-
трическото поле на Земя-
та, параметрите на заоби-
калящата спътника плаз-
ма , както и оптичните
емисии от йоносферата,
намираща се под орбита-
та му.

Описание на комплек-
са научна апаратура на
„ИК-Б-1300”

1. Йонният уловител
„П6-ИЛ” е за измерване
на йонната концентрация,
нееднородности в нея и
йонната температура в
околоземната плазма [2].
Състои се от монтиран в
корпуса Блок електрони-
ка, управляващ работата

Фигура 2. Спътникът “Интеркосмос-България-1300”
беше изцяло оборудван с българска научна апаратура
за изследвания в областта на космическата физика

№ Уреди и предназначение 
Обозна-
чение 

Водещи учени 

І. Плазмени изследвания: 

1. Йонен уловител П6-ИЛ 
Т. Иванова, Т. Самарджиев, С. 
Сапунова, Г. Л. Гдалевич 

2. Йонен дрейф 
ИД-1 Л. Банков, Б. Киров, М. Гушева, В. Г. 

Истомин 

3. Йоносферна плазма П7-ЗЛ 
Т. Иванова, К. Георгиева, П. Костов, 
В. Ф. Губский 

4. Електронна температура 
ДИЕТ В. Марков, Д. Теодосиев, Х. 

Близнаков 

5. 
Анализатор на маси и 
енергии на йони 

АМЕЙ 
П. Неновски, Й. Семкова, Р. Колева, 
О. Вайсберг, В. Смирнов 

ІІ. Измерване на потоци: 

6. 
Анализатор на 
нискоенергийни протони и 
електрони 

АНЕПЕ 
Ц. Дачев, И. Богомилов, Ю. 
Матвейчук, М. Телцов 

7. 
Спектрометър протонни 
потоци 

ПРОТОН-1 
К. Казаков, И. Георгиев, Н. 
Николаева 

ІІІ. Измерване на електрически и магнитни полета 

8. Електростатични полета ИЕСП 
Г. Станев, Д. Теодосиев, М. 
Петрунова, В. Чмырев 

9. Магнитно поле ИМАП А. Бочев, И. Аршинков, Л. Юсгов 
ІV. Оптични измервания 

10. 
Ултравиолетова 
спектрометрична система 

ФОТОН-1 
М. Гогошев, Б. Мендева, С. 
Съргойчев, Л. П. Смирнова 

11. 
Спектрофотометър за 
видимата област 

ЕМО-5 
М. Гогошев, Н. Петков, Ц. Гогошева, 
А. Кузмин 

V. Геодезични измервания 

12. 
Оптическа лазерна 
светлоотражателна система 

ОЛСС 
Н. Георгиев, Ал. Хаджийски, Вл. 
Диков, Г. Кръстев 

Таблица 1. Комплексът българска научна апаратура на спътника „ИК-Б-1300”
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на уреда по зададена циклограма и частично об-
работващ получените волт-амперни характерис-
тики и два датчика – триелектроден и четириелек-
троден сферични йонни уловители (Фигура 3).
Диапазоните на измерваните параметри са: йон-
ната концентрация Ni - 102–106 sm-3; йонната тем-
пература Ti – 500-50000 К и масовият състав Mi –
H+, He+, O+.

2. Уред за измерване на йонния дрейф „ИД-
1” измерва йонната концентрация Ni - 102–106

sm-3, йонната температура Ti - 500 -50000 К и над-
лъжната компонента на йонния дрейф се опреде-
лят с помощта на плоска сонда на Ленгмюр [3].
Дрейфовата скорост на йоните в йоносферата нап-
речно на посоката на движение на спътника в ди-
апазона 0,1-4,5 km/s се определя с плоска сонда
на сегментиран колектор.

3. Уред „П7-ЗЛ” за измерване на йоносфер-
ната плазма измерва електронната температура
- Те – 1000–10 0000 K и електронната концентра-
ция Ne - 5.102–3.105 sm-3, както и масовия състав
на йоните Mi - H+, He+, O+ [4].  Състои се от дат-
чик (цилиндрична сонда на Ленгмюр) и блок елек-
троника, в който се изработват и подават към дат-
чика трионообразни напрежения с подходяща
продължителност и амплитуда. Блокът осигуря-
ва работа на уреда по определена циклограма с
цел да се намали взаимовлиянието между експе-
риментите.

4. Уред „ДИЕТ” за директно измерване на
електронната температура измерва Те - 1000 –
6000 К и концентрацията на електроните Ne -
5.103–105 sm-3 в йоносферната плазма. Датчико-
вата система представлява две идентични позла-
тени сферични сонди на Ленгмюр с диаметър 80

sm. Работи на модулационен прин-
цип.

5. Анализатор на маси и енер-
гии на йони „АМЕЙ” - цилиндрич-
ни електростатични анализатори осъ-
ществяват енергийния анализ, а пос-
тоянен магнит - масовото разделяне
с предварително ускорение на йони-
те до 1 keV [5]. Диапазон на измер-
ване на енергии: 1-30 eV и 0,2-8 keV/
заряд; диапазон по маси: 1-64 А.М.U.
с разрешение - по енергия  ДE/E =
11% и 7%  и по маси M/ДM = 20.

6. Анализатор на нискоенергий-
ни протони и електрони „АНЕПЕ”
- за изследване на „гореща” магни-
тосферна плазма в енергиен диапа-
зон 0,2-15 keV и механизми на уско-
ряване на заредените частици [6]. Де-
ветканален анализатор на нискоенер-
гийни потоци електрони и протони от
три взаимноперпендикулярни посо-
ки. Състои се от колимационна сис-

тема, електростатичен цилиндричен анализатор,
канален електронен умножител, зарядочувстви-
телен усилвател, дискриминатор, формировател
на логически импулс, блок логика за задаване на
различни режими на работа, високоволтов гене-
ратор на стъпаловидно напрежение и високо нап-
режение за захранване на канални умножители.
Чувствителност на поток: 103-109 част/
cm2.ster.s.keV, разрешаваща способност по енер-
гия: Е = 22-40%, апертурен ъгъл: 100 х 200 и дина-
мичен диапазон: 106.

7. Спектрометър ПРОТОН-1 - за измерване
на пространствени и временни вариации на про-
тонни потоци в 4 спектрални диапазона (90 кеV -
1 МеV) [7]. Състои се от блок електроника  и блок
датчик, оформен на основата на повърхностно-
бариерен полупроводников силициев детектор.
Колиматорната система е с ъгъл 20о, а магнитна-
та система отклонява електроните с енергии до
500 кеV.

8. Измерител на електростатичните полета
„ИЕСП” - измерва електричните полета (ЕП) по
метода на двойната сонда, като чувствителните
елементи са 4 сфери със стъкловъглеродно пок-
ритие, а магнитните полета (МП) с 2 ферозондо-
ви магнитометра [8]. Сферите и магнитометрите
са разположени на отварящи се щанги на разсто-
яние 4,5 m от спътника. Измерва: вектора на ква-
зипостоянното ЕП в диапазона +/- 500 mV/m с раз-
решителна способност 0,6 mV/m и честота на за-
питване 12,5 Hz; вектора на ЕП в честотния диа-
пазон 0,2-8 Hz в диапазона +/-100 mV/m с разре-
шителна способност 0,1 mV/m и честота на за-
питването 17 Hz; вектора на МП в честотния ди-
апазон 0,2-8 Hz в диапазона +/-170 nT и +/-17 nT

Фигура 3. Комплексът научна апаратура на йонния уловител П6-
ИЛ, включващ: блок електроника, два сферични датчика, монти-
рани на щанги извън корпуса, и контролно-измервателна апарату-
ра, имитираща служебните системи по време на изпитанията.
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с разрешителна способност 0,2 nT и 0,02 nT и чес-
тота на запитването 17 Hz; спектрите на една ком-
понента на МП и ЕП с помощта на 8-канален фил-
тров спектроанализатор с честота на запитването
12,5 Hz; автокорелационните функции на същите
компоненти на МП и ЕП, като всяко от тях се из-
числява за 0,63 s.

9. Магнитометър „ИМАП” измерва трите
компонента на интензитета на МП на Земята с
цел изучаване на електрическите токове, течащи
по силовите линии на МП (надлъжни токове), ко-
ито играят важна роля във взаимовръзката меж-
ду магнитосферата и йоносферата [9]. Блокът
електроника е разположен в херметичния отсек
на спътника, датчиците са монтирани на щанга с
дължина 1.2 m. Разработен на приниципа на фе-
розондовите магнитометри с компенсираща на-
мотка с диапазон на измерване: +/- 64 000 nT в
честотния диапазон (3 дб)  0-1 Hz, разделителна
способност 2,5 nT, точност 0.025 % и честота на
запитване 12,5 Hz.

10. Ултравиолетова спектрометрична сис-
тема ФОТОН-1 - за изследване на вакуумния ул-
травиолет в диапазона 115-259 nm и измерва:
спектъра в работния диапазон в зависимост от ге-
ографската и геомагнитната ширина, местното
време, слънчевата и геомагнитната активност;
разпределението на концентрация на елементи в
максимума на F слоя; разпределението на атомар-
ния водород и спектралното разпределение на ул-
травиолетовите емисии в полярните сияния. Вре-
ме за пълен цикъл на сканиране: 290 s, динами-
чен диапазон на интензивност: 100 R - 50 000 kR
и ъгъл на полезрение 9о.

11. Спектрофотометър ЕМО-5 - за изследва-
не на временните и пространствените характерис-
тики на оптични емисии от видимата част на спек-

търа [10]. Измерва интензивността на следните
спектрални линии: 732, 630, 557,7 и 486,1 nm в
подспътниковата точка. Съдържа две фотометрич-
ни системи: система филтри за периодично из-
мерване на спектъра 16 s, с чувствителност 5 R,
динамичен диапазон 1.104 и система простран-
ствено сканиране 2 s, чувствителност 50 R и ди-
намичен диапазон 0,5.104.

12. Оптическа лазерна светлоотражателна
система (ОЛСС) - за извършване на лазерна ло-
кация и се състои от 84 отражателни триъгълни
призми, закрепени на дъното и на четирите стра-
ни на правилна пресечена четириъгълна пирами-
да с тегло само 4,5 kg и малки габарити. Локаци-
ята на спътника бе осъществена от 14 лазерни
станции, разположени по целия свят и с над 2000
измервания на разстояния до него.

От ИКИ-РАН са предоставени общо 750 сеан-
са с данни от уредите на комплекса научна апара-
тура, получени по телеметричната система  на
спътника „ИК-Б-1300” по време на 18-месечната
му работа - първи  сеанс 91 (13.08.1981) и после-
ден 7893 (16.02.1983). Те са обработени в ЦЛКИ
(ИКИ) - БАН и са заложени в Банката за данни от
спътникови експерименти, обвързани с навигаци-
онните параметри за съответното универсално
време. Към 2000 г. са прехвърлени в цифров вид
на CD за по-добро съхраняване общо 395 сеанса:
189 за 1981 г., 191 за 1982 г. и 4 за 1983 г.

Спътникът „МЕТЕОР-ПРИРОДА”
на програмата
Вторият спътник на програмата “България-

1300” - „Метеор-Природа”, за дистанционно изу-
чаване на природните ресурси на Земята, бе из-
стрелян на 10.07.1981 г. Всички монтажни дей-
ности и изпитания на апаратурите на спътника бя-

№ Прибор Обозначение Основни характеристики 

1. 

Многоканален 
спектрометър,  
във видимата и близката 
инфрачервена област 

СМП-32 

Спектрален диапазон: 450 – 900 nm 
Брой канали: 32 
Ширина на спектъра на канал:  14 nm  
Сканиране по спектър: електронно 
Елемент на разрешение: 280 х 280 m 

2. Микровълнов радиометър РМ-1 

Работна дължина на вълната: 4 cm 
Чувствителност при времеконстанта  
1 sec: 0.7 K 
Динамичен диапазон: 140 – 340 K 
Времеконстанти: 0.5; 1.0; 2.0 sec 
Ъглово разрешение на антената: 3 deg 

3. 

Блок управление – 
Бордови компютър на 
базата на микропроцесор 
СМ600 

БУ 

Данни: 8 разряда 
Адресна магистрала: 16 разряда 
Елементарен цикъл (такт): 2 µsec 
Оперативна памет: 8 kбайта 

Таблица 2. Българска научна апаратура на спътника „Метеор-Природа”
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ха извършени с непосредствено участие на бъл-
гарските учени и специалисти на космодрума
“Плисецк”, след което спътникът бе пренесен до
“Байконур” и изведен в слънчево-синхронна ор-
бита на височина 650 km; ъгъл на равнината на
орбитата спрямо Екватора – 97о; период – 98 ± 1
мин; точност на ориентация по трите оси - 1о [11].

Комплексът научна апаратура “Тангра”, мон-
тиран на борда на спътника, включваше както бъл-
гарските 32-канален спектрометър СМП32 и
СВЧ-радиометър РМ1, така и руските СВЧ-ра-
диометър РМ2 и сканер със средно разрешение
МСУ-С (Таблица 2). Комплексът се разглеждаше
като единна информационно-измервателна систе-
ма, в състава на която влизат първичните измер-
вателни прибори, системата за единно управле-
ние на автономното функциониране и захранва-
щите устройства.

Специално е проектиран бордови компютър
(БУ) с българско участие, който управлява рабо-
тата на научните прибори, събирането, обработ-
ката и регистрацията на масивите от данни. Този
високонадежден БУ поддържа всички комуника-
ции с устройствата на самия космически апарат,
като управляващи команди, сигнали за единно
бордово време, превключване на радиокомуника-
ционни канали, избор на захранващи устройства
и др.

Основната цел на изследванията с комплекса
апаратура на спътника „Метеор-Природа” бе да
се установи връзката между различни природни
образувания и техните състояния с отразеното и
излъчено електромагнитно лъчение във видимия
и близкия инфрачервен и СВЧ диапазони на елек-
тромагнитния спектър. Към тези изследвания има-
ше изключително голям интерес, защото даваха
нов вид описание на природните образувания и
техните състояния чрез обективни физически ха-
рактеристики.

Научната програма спомогна за решаване на за-
дачи в областта на екологията, климатологията, ко-
рабоплаването, опазването на природните ресур-
си и много други. На тогавашния етап от развити-
ето на космическите системи за изучаване на окол-
ната среда най-актуални бяха проблемите с иден-
тификацията на различните природни обекти и
оценката на тяхното състояние с необходимата за
потребителите достоверност, както и отработката
на методи за дистанционно измерване на парамет-
рите на земната повърхност и атмосферата. Мно-
гоканалният спектрометър СМП32 – с относител-
но висока пространствена разделителна способ-
ност, бе използван в експерименти, непосредстве-
но свързани с обработката и анализа на многока-
нални спектрални видеоданни за различни еталон-
ни природни обекти. Измерванията на микровъл-
новото излъчване в избрани 4 спектрални интер-
вала на СВЧ радиометрите РМ1 и РМ2 позволи да

се изследва с висока точност динамиката на тем-
пературата на морската повърхност, пълното вла-
госъдържание на атмосферата, водното съдържа-
ние на облачната покривка над моретата и океани-
те, определяне на зоната на валежите, свойствата
на ледената и снежната покривка. За периода на
работа на спътника, от 1981 г. до 1983 г. бе натру-
пан огромен обем научна информация. Експери-
менталните резултати бяха обобщени в сборник с
научни доклади „Дистанционно сондиране на Зе-
мята със спътник “Метеор-Природа”. Руско-бъл-
гарски експеримент (Б-1300-ІІ)”.

Важна съставна част от работата по проекта
беше създаването на наземни пунктове в София
и Москва за приемане, първична обработка и ре-
гистрация на космическите данни, оборудване със
съвременна изчислителна и регистрационна тех-
ника за съхраняване на спектрометрични, радио-
метрични и телеметрични данни на магнито-съв-
местими носители.

През изминалите 30 години резултатите от об-
работената научна информация, получена от бъл-
гарската апаратура по телеметрията на двата спът-
ника, са докладвани на много национални и меж-
дународни научни форуми [12, 13]. По случай
честването на 10-годишнината на програмата
„България-1300” е съставен „Библиографски ка-
талог – 1981-1991 г.” от колегите К. Георгиева, А.
Бочев и Л. Матеев под редакцията на акад. Д. Ми-
шев, в който са събрани 236 научни трудове по
тази тема: монографии, публикации, доклади, ав-
торски свидетелства, отразяващи научноизследо-
вателската дейност по проекта, проведена в
ЦЛКИ, ИКИ, ЦЛСЗВ, ГФИ, както и ИЗМИРАН
и ИКИ-РАН - от руска страна. Не можахме да
изясним точно колко са научните публикации по
резултатите от изследванията досега, но при за-
питване с ключова дума „България-1300” на сис-
темата ADS на НАСА и Харвард излизат 187 пуб-
ликации и 222 цитата, което определя разпозна-
ваемост на работата ни по този проект и в свето-
вен мащаб. Като израз на признание на заслугите
към честването на 1300-годишнината от създава-
нето на българската държава, водещите учени на
Програмата „България-1300” получиха през 1981
г. Юбилейни медали с грамоти, а през 1984 г. –
най-високите държавни отличия – ордени „Ста-
ра планина” и „Кирил и Методий”.

Постигнатите в апогея на развитието на кос-
мическата наука у нас резултати се внедряваха и
в практиката.  Тази тенденция продължава и се
развива особено силно в последните години на
криза, в които проектното финансиране е основ-
ният източник на средства за науката. Например,
включването ни в система за дистанционни из-
следвания на Земята чрез проекти, финансирани
от ЕС, за глобален  мониторинг на околната сре-
да и защита от природни бедствия, е приоритет



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 67

Международно научно сътрудничество

30 YEARS SPACE PROGRAMME “BULGARIA-1300”

Tania Ivanova

Abstract

One of the most important Bulgarian scientific achievements in the space research was the program
“Bulgaria-1300”, realized in 1981 in honor of the 1300th anniversary of the founding of our country,
including two satellites. The first satellite “Intercosmos-Bulgaria-1300” was launched on 07.08.1981 into
nearly polar orbit with an altitude of about 900 km with a complex of 11 Bulgarian scientific instruments
for space plasma measurement and studying the ionosphere-magnetosphere interactions, as well as the
laser reflector for geodetic measurements. The second satellite “Meteor-Priroda” with scientific instru-
mentation for remote sensing, developed with the participation of Bulgarian scientists was launched on
10.07.1981 in 650 km sun-synchronous orbit. The scientific results from the processed satellite informa-
tion are world wide used and published up to now.

за развитие на космическите изследвания у нас.
Изказвам сърдечна благодарност за предоста-

вените материали на колегите от ИКИТ-БАН,
участници в програмата „България-1300”: Й. Сем-
кова, М. Гушева, Ц. Дачев, Д. Петков, Г. Станев и
Л. Банков, на вече пенсиониралите се И. Кутиев,
А. Бочев, Н. Банков, на Д. Димитров от НИГГГ-
БАН за уреда ОЛСС, както и на Д. Борисова и И.
Дандолов за техническата помощ при събиране-
то на информацията.
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Становище

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И ПЪРВИТЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Акад. Евгени ГоловинскиНе вярвам да е имало друг приет от Народно-
то събрание закон, чието приложение да е било
очаквано с толкова голямо нетърпение от науч-
ната общност. Не десетки, а стотици вече недо-
там млади университетски преподаватели и уче-
ни от научни институти отдавна бяха подготви-
ли материалите си за участие в конкурси за до-
центи и професори. След кратки препирни в ака-
демичните среди и някои доста категорични и
твърди възражения срещу първоначалната съв-
сем сурова редакция на проекта за закон, висши
училища и научни институти приеха собствени
правила за процедурите по защити на дисерта-
ции и по избори на хабилитирани лица. Прави-
лата се базираха върху общите принципи, които
бяха залегнали в официално приетия през май
2010 г. текст на новия закон. Не е за отминаване
обстоятелството, че възприетите в новите пра-
вила критерии за оценка на дейността на канди-
датите за хабилитиране в повечето случаи се ока-
заха занижени в сравнение с онези, които бяха
валидни в предишната система за израстване на
научните кадри. В десетки звена започна трес-
кава работа. Само няколко месеца след приема-
нето на закона десетки нови професори и доцен-
ти получиха правото да носят тези титли.

Какви са първите впечатления и изводи от за-
почналите процедури?

Нека кажем от самото начало, че философия-
та и самата технология в провежданенето на въз-
приетите в новия закон правила не е нещо ново,
а е отколешна практика в европейските универ-
ситети. Още преди много години съм бивал
включван в журита и избиран за рецензент в про-
цедури в чуждестранни западни университети.
Впрочем, да не забравяме, че и у нас преди пе-
риода на социализма са се прилагали присъщи-
те за Европа  правила: провеждане на процеду-
рите в нарочно назначавани „журита”,  рецензи-
ране на трудовете на кандидатите  и тяхното кри-
тично обсъждане.

Тук е необходим един коментар във връзка с
някои подробности по защитите на дисертаци-
онните трудове. В европейските университети
членовете на журито след първия, публичен етап
на защитата на дисертацията  се оттеглят на зак-
рито заседание, където обсъждат протеклата ве-
че процедура (същото става съответно и при из-
бор на доцент или професор). Следват сериоз-
ни, понякога продължителни и критични диску-
сии. Накрая се стига до оценка на качеството на
дисертационния труд и неговата защита. Накрая

членовете на журито излизат пред аудиторията,
пред която е станала защитата и председателят
обявява крайния резултат. Оценяването на качес-
твото на дисертацията (поставяната оценка е ос-
реднена от преценката за съдържанието на тру-
да и преценката на равнището на протеклата за-
щита) у нас не се възприе в закона,  който е в
сила сега. Да не забравяме, че научната степен
„доктор” е и образователна, сиреч  последната
в триадата „бакалавър – магистър – доктор”, та-
ка че и в този случай оценяването с число или
словесен израз е не само естествено, но и необ-
ходимо. По неписани правила в чужбина към на-
учна работа се привличат обикновено тъкмо мла-
ди хора, получили най-висока оценка при защи-
тата на докторската си работа.

Позволявам си да спомена, че още преди вре-
ме бях обърнал внимание на необходимостта при
защита на дисертации у нас да се дават и адек-
ватни оценки (вж., „Още за научните степени и
звания”, сп. „Наука”, бр. 1., с. 9, 2008). В тога-
вашната си статия припомних, че в някои от ев-
ропейските университети се придържат към от-
колешните оценки на дисертационните трудове:
summa cum laude (което отговаря на нашата от-
лична бележка),  magna cum laude (приблизител-
но съответства на „особено добро постижение”),
cum laude („среден”), satus bene („почти сред-
но”), rite („задоволително”)  и  non probandum
(„незадоволително”, „недостатъчно”). Отлична-
та оценка при защита на докторска дисертация
се дава много рядко. Поне моят скромен опит от
случаите, когато съм бил канен в чужбина като
член на жури или рецензент, съвпада с подобна
констатация. Въпреки че неколцина колеги се
съгласиха с моите съображения за необходимост-
та от оценка на дисертациите, реална последица
от моите предложения нямаше.

Във всеки случай може да се съжалява, че
след като у нас беше възстановена  практиката
на европейските университети и собстевеният ни
опит от преди социализма, в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски” за процедурата
по  защитите на дисертации докторантите не по-
лучават оценки. Да се надяваме, че това все пак
ще се случи в обозримо бъдеще!

Едно от изискванията, които предявяват по-
вечето наши  висши училища пред един канди-
дат за хабилитиране, е той да е написал учеб-



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 69

Становище

ник или друго някакво учебно пособие. Нами-
рам такова изискване неуместно. Възможно е в
някои университети по света подобни изисква-
ния за хабилитиране да съществуват, обаче това
в никакъв случай не би могло да бъде междуна-
родно утвърдена практика. Да напишеш учебник
– сам или в съавторство – освен професионална
квалификация е необходимо и умение, ако щете
– талант за създаване на хубав учебник. Освен
това, трябва да се има предвид дали универси-
тетската общественост има необходимост от го-
лям брой учебни пособия по една и съща дис-
циплина. Например, обща биохимия се препо-
дава в няколко висши училища у нас. Следва ли
да има толкова учебници по биохимия, колкото
са и доцентите и професорите у нас? Дори пос-
тавянето на подобен въпрос е абсурдно. По све-
та има няколко утвърдени учебници по биохи-
мия, които се ползват със заслужено признание.
Преведени са на няколко езика и редовно се пре-
издават. Преподавателите ги препоръчват на сту-
дентите си в Кембрийдж и Париж, Софийския
университет и Хамбург, Москва и Прага. По вся-
ка учебна университетска дисциплина има све-
товно утвърдени образци и никой не настоява на-
ред с тези образци да се появяват стотици пос-
редствени научни и учебни помагала.

Въпросът има и друг аспект. Един млад уни-
верситетски преподавател, който работи в об-
ластта на експерименталните науки, е зает и със
значителна по обем учебна работа. Ако той за-
почне да отделя прекомерно време и за писане
на учебник, това само ще го отклони излишно
от неговата експериментална  изследователска
работа - тъкмо онази, чиито резултати му осигу-
ряват развитието на учен. Неангажираните с та-
къв вид дейност дори не могат да си представят
колко време, усилия, разочарования и неочаква-
ни рискове крие лабораторното ежедневие на
учения. Но пък не могат да разберат радостта на
успешния завършек на един лабораторен експе-
римент, който е можел да продължи не просто
часове или дни, а цели седмици или дори месе-
ци. Уверявал съм се, че тази радост не може да
се сравни с удоволствието от публикуването на
произведение, зад което не стоят мъките и въз-
торга на лабораторното ежедневие.

Мога да дам не малко примери на големи на-
ши учени, които през живота си не са написали
учебник или учебно помагало. Нито пък съчи-
нение, което днес някои наричат „монография”.
Впрочем, две думи за монографиите (без кавич-
ки). Всеки сериозен учен е наясно, че моногра-
фията представлява изчерпателен научен труд,
обхващащ даден конкретн проблем или група
близки теми, като във връзка с обсъждания сю-
жет включва и разисква съществуващите въз-
можни хипотези и обобщения. Монографиите се

пишат обикновено от висококомпетентни и ав-
торитетни учени и способстват за развитието на
науката. Терминът „монография” обаче у нас ве-
че се е деформирал просто уродливо. Мнозина
занимаващи се с наука – предимно по-млади ко-
леги – си създават фалшиво самочуствие на ав-
тори на „монографии”, като под това разбират
недотам спретната брошурка, издадена от нели-
цензирано издателство и включваща стотина
литературни източника, без да са направили до-
ри опит за по-мащабни обобщения и споделяне
на собствени сериозни резултати. Да припомним,
че буквата на новия закон изисква трудовете на
кандидатите в конкурса да са публикувани само
в специализирани научни издания. Това по ус-
ловие предполага, че трудът е бил преценяван
от поне двама независими рецензенти. В редица
случаи обаче у нас тази подробност се подмина-
ва.

Нека илюстрирам мнението  за характера на
една монография, проличаващо от становището
на университетското ръководство с извадка от
приетите правила за развитие на академичния
състав в един от нашите утвърдени университе-
ти (подобни текстове могат да се прочетат и в
други аналогични документи). Цитирам: „Ако
даден кандидат за заемане на академичната
длъжност „професор” не е заемал академична-
та длъжност „доцент”, той  може да бъде до-
пуснат да участва в конкурса, ако представи
две моногрофии или равностойни публикации
(!) в специализирани научни издания” (подчер-
тано от мен, Е.Г.). Макар че текстът достатъчно
ясно показва какво мислят някои университет-
ски преподаватели за характера на една моно-
графия (приравнявана към журнална статия или
глава от книга!), бих могъл лесно да докажа, че
някои изтъкнати европейски учени не биха мог-
ли да се надяват да станат професори в българ-
ски университети (може пък и да е за добро!).
Към този коментар бих добавил, че за да се явиш
на конкурс за професор в европейски универси-
тет не само не е задължително да си доцент, но
не се изисква да си автор на „поне две моногра-
фии”.

Опитът на работещите в областта на природ-
ните, медицинските и инженерните науки показ-
ва, че един учен (или колектив) биха могли през
целия си съзнателен живот да напишат не пове-
че от една или две истински, сериозни и полез-
ни книги, които да отговарят на критериите на
монография. Познавам немалко наши учени в
споменатите области, които не са написали труд,
който да се нарече монография. Това не им пре-
чи да се радват на уважение като международни
признати авторитети в научното направление, в
което работят. Конкретен пример: нашият све-
товноизвестен физикохимик акад. Ростислав Ка-
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ишев не беше написал не само монография, но
дори и учебник по своята дисциплина! Както мо-
ите състуденти от следването по химия в Софий-
ския университет, така и аз, сме се мъчили пре-
ди изпит да се доберем поне до някакви циклос-
тилни записки по физикохимия (предлолагаше
се, че записките са по оригиналните лекции на
проф. Каишев).

При оценяването на научната дейност на кан-
дидат за хабилитиране или на автор на дисерта-
ция понякога се замъглява или дори избягва ко-
ментирането на неговите научни и приложни
приноси. Самото понятие „принос” понякога се
замества с формалното изреждане на броя на на-
писаните страници, броя на издадените от да-
ден автор книги или други формални критерии,
вместо да се акцентира върху по-значимите ори-
гинални експериментални и теоретични резул-
тати, получени от автора. Мисля, че е излишно
да се коментира сериозността на въпроса за на-
учния принос, който оставя след себе си един
учен по пътя на своето творческо развитие. Все-
ки компромис с обективното оценяване на пос-
тиженията на учения и на университетския пре-
подавател е вреден не само за кандидата за на-
учна длъжност или научна степен. Недооценя-
ването на приносите им ще има тежки последи-
ци за цялостното развитие на науката у нас. Един
професор или доцент, който е успял да проник-
не в научната общност с посредствени научни и
приложни приноси, ще възпита впоследствие се-
беподобни ученици. Нашите университети и на-
учни институти трябва да се съобразяват – осо-
бено в условията на новите законови разпоред-
би – с международно утвърдените критерии за
оценка на научните трудове. Не са малко наши-
те учени, които ратуват за адекватното прилага-
не на тези критерии. Особено внимание в това
отношение заслужават усилията на проф. Борис-
лав Тошев, към чиито разработки би следвало
да проявят активен интерес тъкмо онези, които
имат отговорността за развитието на заетите в
науката специалисти. Проф. Б. Тошев професи-
онално и убедително изтъква ролята на науко-
метричните показатели, които позволяват да се
направи обективна преценка на приносите на
един учен. Сред тези показатели броят и качес-
твото на цитиранията заема важно място, както
и другите критерии, които позволяват оценката
на дейността на всеки, който се занимава с фун-
даментална и приложна наука. В зависимост от
вида на конкретната изследователска работа на
учения се вземат предвид и неговите внедрява-
ния в практиката, патентите, публикуваните от-

зиви за него от негови колеги в чужбина и у нас,
броят на докторантите, които той е съдал като
висококвалифицирани специалисти и ред други.

Един от съществените недостатъци в нашата
наука през последните десетилетия е територи-
алната и същностна ограниченост на научни-
те и образователни звена. Принципът на свобод-
но движение на специалисти у нас от едно мяс-
то на друго в значителна степен е спънат. За то-
ва има много причини, сред които е и незадово-
лителното равнище на материалната осигуреност
на учения и университетския преподавател. Мно-
го рядко един – особено по-млад – специалист
след евентуалното спечелване на конкурс има
възможността да се премести заедно със семей-
ството си от един град в друг. Това довежда до
постепенното капсулиране на една университет-
ска общност в ограничени териториални рамки.
Стига се дори до неосъзнатата тенденция науч-
ните кадри за дадено научно звено да се набират
почти само от града, в който това звено е разпо-
ложено. Споменавам това обстоятелство пора-
ди това, че университетските правилници, раз-
работени на базата на новия закон за академич-
ното развитие, в определена степен засилват „фе-
одализирането” на науката и висшето образова-
ние. Текстовете на правилниците на висшите
училища в неявен вид подсказват, че всяко от тях
като че трябва да се грижи за създаването и раз-
витието на собствени кадри. Впрочем и досегаш-
ната практика от прилагането на новия закон ка-
то че потвърждава тази констатация. При фор-
мулирането на принципите на един окончателен
закон за академичното развитие би трябвало да
се вземат предвид и съображения, които да оси-
гурят здравословно движение на специалисти
както с оглед на техните професионални възмож-
ности, лична творческа мотивация  и  желания
за изява, така и с оглед  потребностите на об-
ществото.

Убеден съм, че след непродължителен пери-
од от въвеждането на правилата на новия закон
се налага провеждането на сериозно обсъждане
на процедурите, резултатите и на  ефекта от при-
лагането на закона. При формулирането на окон-
чателната равносметка трябва да участва въз-
можно голям брой учени, както и докторанти от
различни специалности. Между другото, това ще
позволи да се вземат предвид за в бъдеще и спе-
цифичните за отделните научни области и нап-
равления критерии. Нормално е крайното обсъж-
дане да приключи с формулирането на препоръ-
ки, които да позволят включването на адекватни
промени в действащия понастоящем закон.
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ЦЕНТЪР ЗА ДОКТОРАНТИ КЪМ РУСЕНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Д-р Галина Иванова,
ръководител на Центъра за докторанти

към РУ „Ангел Кънчев”

Докторантурата е процес на подготовка на ви-
сококвалифицирани специалисти със задълбоче-
ни теоретични знания и практически умения в кон-
кретна научна област. В последните години все по-
малко млади хора се ориентират към сериозна на-
учноизследователска дейност. Този проблем е общ
за всички научни организации и висши училища в
България. Решението му изисква обединени уси-
лия и интензивен обмен на опит и идеи. В тази
връзка Русенски университет се включва в редица
проекти и инициативи, свързани с докторантура-
та. През 2008 г. беше одобрен проект на Русенския
университет за подкрепа на докторанти и постдок-
торанти, който е част от стратегия на университе-
та за привличане на способни млади хора към пре-
подавателската и научната дейност. Русенският
университет участва като партньор и по проекти
на БАН и Великотърновски университет, които съ-
що имат за цел подобряване качеството в третата

образователна степен – докторантурата. Ръководи-
тел на тези проекти от страна на Русенски универ-
ситет е проф. Ангел Смрикаров, зам.-ректор по на-
учно и кадрово развитие .

Със средства от проекти, свързани с докторан-
турата и средства от дарители в Русенски универ-
ситет, е създаден Център за докторанти. Понас-
тоящем в него има мощен сървър и 15 работни
места, обзаведени с персонални компютри с че-
тириядрени процесори. На тях са инсталирани
специализирани лицензирани програмни продук-
ти, като: Statistika, Matlab, Mathematica, LabView
и др.

Центърът за докторанти (ЦД) към Русенски
университет “Ангел Кънчев” е обслужващо зве-

но с общоуниверситетско
предназначение съгласно
вътрешноуниверситетските
нормативни актове, свързани
с функционирането на цен-
тровете в структурата на уни-
верситета.

Предметът на дейност на
ЦД е: осигуряване на условия
за провеждане на курсове и
семинари по учебния план за
подготовка на докторантите и
подпомагане на научноизсле-
дователската им работа чрез
предоставяне на компютърна
и др. техника и лицензирани
програмни продукти, необхо-
дими за теоретични и експе-
риментални изследвания. В
структурата на ЦД се включ-
ват отделите: „Техническо
осигуряване” и “Технологич-
но и логистично осигурява-
не”.

Центърът е достъпен за
всички докторанти и млади
преподаватели. В него редов-
но се провеждат различни
курсове от учебния план за
подготовка на докторантите,
докторантски семинари, ра-
ботни срещи по проекти ,
свързани с докторантурата и
др.

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА ДОКТОРАНТА

 Курсове от 1 до 18 от общо 18 
 Налични Курсове сайтове

 Наръчник на докторанта - Първа част 1 

 Наръчник на докторанта - Втора част 1 

 Методология на научните изследвания 1 

 Интелектуална собственост 1 

 Приложение на MATLAB в инженерните изследвания - Част 1 1 

 Приложение на MATLAB в инженерните изследвания - Част 2 1 

 Приложение на MATLAB в инженерните изследвания - Част 3 1 

 Синтез и анализ на сложни системи 1 

 Mетоди за теоретично изследване 1 

 Компютърно моделиране на непрекъснати среди 1 

 Методи за оптимизация 1 

 Средства за автоматизация на научните изследвания 1 

 Икономически аспекти на научнoтo изследванe 1 

 Защита на интелектуалната собственост 1 

 Научна комуникация 1 

 Английски език за научни цели 1 

 Теория на експеримента - Кратък терминологичен речник 1 

 Теория на експеримента 1 

Първа | Предишна | Следваща | Последна 

ДРУГИ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ДОКТОРАНТА 

   
  Виртуальная библиотека аспиранта 

Първа | Предишна | Следваща | Последна 

Фигура 1. Виртуална библиотека за докторанти
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Виртуална библиотека за докторанта
През 2001 г. Русенски университет участва в

проект към Центъра КСОУВО „Създаване на уни-
верситетска система за осигуряване на обучение
в третата степен на висшето образование – док-
торантурата”. В рамките на този проект бяха при-
ети учебни планове за подготовка на докторанти
и в Центъра за докторанти беше създадена Вир-
туална библиотека за докторанти с включени об-
що 15 учебни пособия за фундаментална подго-
товка, която през 2009 г. е напълно обновена и
допълнена с нови заглавия. В момента заглавия-
та във Виртуалната библиотека за докторанта са
18. Автори на учебните пособия са хабилитира-
ни преподаватели с голям опит в обучението на
докторанти. Виртуалната библиотека за докторан-
ти е достъпна на адрес: http://phd-center.bvu-bg.eu/
index.php?Cmd=vlib (Фигура 1).

Виртуален инфоцентър за докторанти
Съвместно с бившата Висша атестационна ко-

мисия (ВАК) в Центъра за докторанти беше съз-
даден и се поддържа сайтът Виртуален инфоцен-
тър за докторанти, който се използва активно от
всички докторанти в страната (Фигура 2). Адре-
сът на виртуалния център е:  http://phd-center.bvu-
bg.eu.

Създаването на виртуалния инфоцентър за
докторанти е инициирано през месец април 2004
г. в гр. София. На заседание на инициативен ко-
митет, включващ редица видни български учени
и представители на бизнеса, сред които предсе-

датели на Съвета на ректорите, на БАН, СУБ,
ФНТС, ВАК, БАИТ и др., се взе решение на ака-
демичната общност да бъде предложено създава-
нето на Български виртуален университет. Пър-
вото самостоятелно звено на Българския виртуа-
лен университет е Виртуалният инфоцентър за
докторанти, разработен съвместно с Висшата
атестационна комисия (ВАК). Целта е да се съз-
даде виртуална образователна среда, където мла-
дите учени да получават виртуален достъп до спе-
циализирана информация, свързана с тяхното обу-
чение и защита.

Виртуалният инфоцентър поддържа база дан-
ни с разнообразна информация за докторантите в
България и чужбина, която включва:

 закони, правилници и наредби за докто-
рантурата;

 “онлайн” класификатор на научните спе-
циалности;

 виртуална библиотека с 18 заглавия на
учебни пособия за подготовка на докто-
ранти;

 препоръчителен учебен план за обуче-
ние на докторанти;

 препоръчителен индивидуален учебен
план;

 препоръчителен атестационен лист;
 информация за проекти, стипендии, кон-

ференции, сесии, семинари и др.;
 полезна информация за оформление на

структурата и съдържанието на дисер-
тацията, автореферата, презентацията за

Фигура 2. Начална страница на Виртуалния инфоцентър за докторанти
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защита и др.
 полезни връзки към бази от данни, из-

дания, институции, Интернет ресурси;
 форум за свободна комуникация между

докторантите;
 табло за съобщения и новини;
 подробно търсене в страницата и Уеб-

регистъра с присъдените от ВАК науч-
ни степени и звания за периода;

 и др.
По инициатива на акад. Кендеров в сайта на

Виртуалния инфоцентър за докторанти е създа-
ден Уеб-базиран регистър (Фигура 3) с присъде-
ните от ВАК научни степени и звания за периода
1962–2010 г. и благодарение на това, за първи път
в страната през 2006 г. информацията за присъ-
дените от ВАК научни степени и звания става дос-
тъпна в Интернет пространството.

Уеб-базираният регистър поддържа база дан-
ни и с легализираните дипломи от ВАК до 2010 г.

В Уеб-базирания регистър е реализирана въз-
можност за претърсване едновременно или поот-
делно на трите бази от данни по различни крите-
рии или комбинация от критерии. Така се предос-
тавя възможност за извличане на обобщена инфор-
мация за научния потенциал в България, категори-
зирана по години, научни степени, научни специ-
алности, държава, тематика на дисертацията и др.

В сайта на Виртуалния инфоцентър за докто-
ранти е създаден и виртуален дискусионен форум.
Докторантите имат възможността да получават

Фигура 3. Уеб-базиран регистър с присъдени от ВАК научни степени и звания

ПРИСЪДЕНИ  ОТ ВАК НАУЧНИ СТЕПЕНИ И НАУЧНИ ЗВАНИЯ
(от 1962 до 05.02.2010) 

ТЪРСЕНЕ  В  НАУЧНИТЕ  СТЕПЕНИ  И  ЗВАНИЯ 

Можете да търсите по номер на дипломата, по дата на издаване, по име, презиме и фамилия на доктора или на хабилитираното лице,  
по едно или две от имената и т.н., вкл. и по темата на дисертацията/хабилитацията или по част от нея.  

Можете да търсите и по няколко признака едновременно. 

 

Търсене в данните с научните степени 

Търсене в данните с научните звания 

Търсене в данните с легализираните дипломи  

  Въведете признака (признаците) с интервал между думите 

    
  Изберете колона, в която да се търси по този признак  

   
  Във  всички колони      

 

Търси
 

Използвайте задължително показания в долната таблица примерен формат на данните! 

Номер  
на 

диплома 

Дата 
на издаване 

на 
дипломата 

Име, презиме, 
фамилия 

Дата 
на утвърждаване 

от научната 
комисия 

Номер на 
протокола 

Държава
Научна степен / Научно 

звание 
Научна 

специалност 

Тема 
на дисертационния/ 

хабилитационния труд 

Резултати от търсенето в данните с научните степени 

 9497  1979-12-28 
 Тодор Атанасов 

Стоилов 
 1979-12-21  20  България  к.н.     

 25339  1998-09-16 
 Тодор Атанасов 

Стоилов 
 1998-06-22  5  България  д.т.н.  02.21.10  

 Неитеративна координация в 
йерархични системи 

Резултати от търсенето в данните с научните звания 

 20297  2000-08-23 
 Тодор Атанасов 

Стоилов 
 2000-06-19  8  България  ст.н.с. I ст.  02.21.10   

Резултати от търсенето в данните с легализираните дипломи 

 1646  2007-10-17 
 Камелия Иванова 

Косева 
 1993-05-13  11  Русия  доктор  03.01.49   

 

ценни съвети и напътствия от видни учени, като
акад. Кендеров, проф. д.т.н. Георги Тасев и др. С
поддържането на такъв форум се цели да се даде
ясна картина на активността, интересите и проб-
лемите на българските докторанти, както и утвър-
ждаването на общ виртуален академичен форум,
където да се споделят мнения и предложения за
решаването на различни проблеми, касаещи нау-
ката в България. Във форума до момента има над
70 различни теми.

Ежедневно сайтът на Виртуалния инфоцентър
за докторанти се посещава от над 150 потребите-
ли от България и чужбина (Фигура 4). От създа-
ването си до момента сайтът на Виртуалния ин-
фоцентър за докторанти има над 462 000 посе-
щения от над 120 различни страни.

Прототипът на Виртуалния инфоцентър за док-
торанти е приет от експертната група на между-
народния проект ETN DEC – „Европейска тема-
тична мрежа за обучение на докторанти по ком-
пютинг” като образцов. В проекта участваха 73
университета от 30 европейски страни.

Перспективи за развитие на Центъра
за докторанти
Оборудването на Центъра за докторанти към

Русенски университет и неговите функции неп-
рекъснато се разширяват. В момента се разработ-
ва и 3D версия на виртуалната библиотека за док-
торанта (Фигура 5).
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Броят на успешно защитилите докторанти в
Русенски университет от 2000 г. досега нараства
с всяка изминала година. С поддържането и мо-
дернизирането на Центъра за докторанти целта  е

Фигура 4. Посещенията в сайта за докторанти от България и чужбина

Фигура  5. Учебно пособие в 3D виртуалната библиотека за докторанта

не само да се запази тенденцията на  нарастване,
но и да се увеличи темпа на нарастване на броя
на успешно защитилите докторанти през следва-
щите години.



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България 75

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
ЗА ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Проф. д.ик.н. Росица Чобанова,
гл. ас. д-р Райна Цанева,

секция „Икономически науки” към СУБ

Днес проблем на националната икономика е
не само ниското равнище на иновативност, но и
липсата на визия как страната да се развива в ус-
ловията на глобална финансова, икономическа и
социална криза като използва ресурса си от зна-
ния. За дискутиране на тези проблеми на 31 ок-
томври 2011 г се състоя национална научна кон-
ференция с международно участие на тема: „Ино-
вационно развитие на българската икономи-
ка”, организирана съвместно от секция „Иконо-
мически науки” към Съюза на учените в Бълга-
рия и Института за икономически изследвания
(ИИИ) на БАН. Да споделят идеи и участват в дис-
кусиите дойдоха  над 50 учени от ИИИ на БАН,
преподаватели от  Софийския университет, Уни-
верситета за национално и световно стопанство,
Лесотехническия университет, Нов български
университет, Висшето транспортно училище,
Югозападен университет – Благоевград, Инсти-
тута по аграрна икономика към ССА,  членове на
СУБ, колеги на работа у нас и САЩ, консултанти
и представители на Българска банка за развитие,
Световна банка и други национални и междуна-
родни организации в страната.

Целта на конференцията, определена  при от-
криването й от председателя на научния и орга-
низационен комитет проф. Р. Чобанова, бе на ос-
новата на резултати от проведени научни изслед-
вания да се осмислят комплексно възможностите
и перспективите, както и да се формулират идеи
за иновационно развитие на България чрез съз-
даване, усвояване и използване на нови научни
знания. Работата протече в една пленарна и две
паралелни секции.

В пленарния доклад „Знание и иновационно
икономическо развитие“ проф. д.ик.н. Росица
Чобанова дискутира теоретични и практико-при-
ложни аспекти на използването на знанието за
икономическото развитие. Бяха представени и ко-
ментирани незадоволителните оценки на изслед-
ванията и иновациите в България по последни
данни от Европейското иновационно табло. Като
резултат от направения анализ проф. Чобанова
обобщи, че  иновационното развитие на българ-
ската икономика изисква добре обоснована дър-
жавна политика за иновационно развитие, в коя-
то централно място да заема научната политика
и сътрудничеството чрез публично частни пар-
тньорства между академията, университетите и
бизнеса.

Докладите в първата секция на конференци-

ята бяха посветени на секторните аспекти на фор-
миране на български иновационен модел за раз-
витие в кризисния и следкризисния период.

Проблеми на отрасловото развитие
Доц. д-р Александър Тасев (ИИИ на БАН) на

основа на анализ на външната търговия достига
до извода, че в отрасловата икономика е ликви-
дирана съществената част от специализацията в
производства с висока добавена стойност, в т.ч. и
високотехнологични, и към днешна дата тя е сляз-
ла под нивото на потенциален потребител на но-
ви знания. Иновациите в енергетиката  бяха оп-
ределени от доц. д-р Веселина Неделчева (ИИИ
на БАН) като важен фактор за подобряване на
енергийното потребление в производството и би-
та, за повишаване на енергийната сигурност, енер-
гийната ефективност на икономиката и за устой-
чивото й развитие. Във връзка с това, акцент в
иновационната политика следва да е прилагане-
то на съвременни иновационни решения. Пови-
шаването на конкурентоспособността на тран-
спорта в България бе поставено като проблем на
иновационното развитие от  доц. д-р Мария Сла-
вова-Ночева (Висше транспортно училище).
Предстоящите задачи са свързани с развитието на
техническата инфраструктура в железопътния
транспорт, пристанищата, летищата, с участието
на частни капитали в модернизацията на инфра-
структурата и развитието на иновациите и инова-
ционната практика в транспортната система. Гл.
ас. д-р Даниела Тодорова (Висше транспортно
училище)  акцентира върху  необходимостта от
постоянна модернизация както на транспортна-
та инфраструктура, така и на самите тран-
спортни средства, която да се отчете при фор-
мирането на иновациона транспортна стратегия
и политика, за да могат българските транспортни
фирми да функционират и да се развиват. Доц
.д.ик.н. Диана Иванова и ас. Радостина Попова
(ЛТУ) дискутираха проблема за показателите за
оценка на иновационното развитие в конкретен
бизнес сектор (дървообработваща и мебелна про-
мишленост) и по-конкретно - за МСП от мебел-
ния сектор. Доц. д-р Пламена Йовчевска (Инсти-
тут по аграрна икономика на ССА) представи ос-

Актуална информация



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България76

Актуална информация

новни  резултати от емпирично социологическо
изследване в избрани райони върху екологичната
култура на българския селскостопански произво-
дител. Установява се, че потенциалът на човеш-
кия фактор е  висок и е гаранция за успешно пре-
одоляване на конфликтните точки между стопан-
ската активност на селскостопанските произво-
дители и околната среда и е съществено предим-
ство за устойчиво развитие на регионите в ико-
номически, социален и екологичен аспект. Гл. ас.
д-р Красимир Керчев (УНСС) на базата на оцен-
ка на иновативността на българската икономика
на база сравнителен анализ с избрани европей-
ски страни, сравними с нашата, достигна до из-
вода, че липсата на координирана национална по-
литика за обновяване по сектори е основна при-
чина за неблагоприятните оценки за страната ни.
Проф. дфн Нако Стефанов (СУ) обобщи, че въп-
росите за иновационната динамика на България
и особено осъществяването на качествен скок
чрез изграждането на иновационна платформа на
развитие като база за цялостен социално-иконо-
мически прогрес, са от изключителна важност не
само за научната и изследователската общности,
но за цялата ни държава и общество. В този кон-
текст,  реиндустриализацията и реаграризацията
на България трябва да стане на нова основа, т.е.
при условията на  иновационно усъвършенства-
не с отчитане на ресурсната база на страната, ид-
ваща основно по линия на творческия потенциал
на обществото, относително благоприятния кли-
мат и селското стопанство.

Проблеми на интелектуалната собственост
Важен аспект на иновационното икономичес-

ко развитие е приносът на нематериалните акти-
ви при формиране на БВП. Доц. д-р Спартак Ке-
ремидчиев (ИИИ на БАН), Любомир Димитров
(Българска банка за развитие) и Тодор Градев.
представиха изследване с използване на нова ме-
тодология, разработена от Корадо (Corrado), Хъл-
тен (Hulten) и Сикел (Sickel) през 2006 г. за из-
мерване на нематериалните активи в България ,
както и на факторите, които ги предпоставят.
Изследването обхваща данни от 1990-2006 г., ка-
то са агрегирани от фирмено на секторно равни-
ще при отчитане на вноса и износа. За нематери-
ални активи са приети: разходите за софтуер и
компютъризирани бази данни, иновативна соб-
ственост, разходи за научни изследвания и разви-
тие, права на собственост, разходи за придобива-
не на лицензии, архитектурен и инженерен ди-
зайн, собственост върху търговски марки, бран-
дове и икономически компетенции, разходи за па-
зарни проучвания и реклама на бранд, специфич-
ния фирмен човешки капитал и организационна-
та структура. Д-р Павлинка Найденова (ИИИ на
БАН) анализира ролята на индустриалната соб-

ственост за подобряване на конкурентоспособ-
ността на фирмите и значението на патентно-ли-
цензионната фирмена политика за тяхното ино-
вативно развитие.

Проблеми на финансирането
на иновациите
Като слабо и недостатъчно бе определено вли-

янието на преките чуждестранни инвестиции,  ев-
ропейските фондове, върху иновационния процес
в България от доц. д-р Искра Христова-Балкан-
ска (ИИИ на БАН). На търговското кредитиране
като алтернативен механизъм за финансиране на
иновации е отделено внимание в доклада на ас.
Галя Йорданова Тасева (ИИИ на БАН). Доказано
бе, че търговският кредит стимулира иновацион-
ната дейност на предприятията, но въздействие-
то му би могло да бъде и в противоположна посо-
ка. Гл. ас. д-р Райна Цанева (ИИИ на БАН) фоку-
сира дискусията върху  възможностите за  риско-
во и институционално инвестиране на иновации-
те в България като необходимо условие за гене-
риране на „интелигентен” растеж. Гл. ас. д-р Ка-
терина Войческа (ИИИ на БАН) насочи внима-
нието към  реинженеринг на бизнеса чрез финан-
сови иновации, като подчерта необходимостта от
адекватна оценка на  влиянието на специфичните
видове финансови иновации за всяка фаза на тех-
нологичния цикъл. Доц. д-р Силвия Трифонова
(УНСС)  анализира приноса на Седмата Рамкова
програма за развитието на иновациите в Евросъ-
юза и  най-вече значението й за осигуряването на
финансова подкрепа за малкия и средния бизнес.

Втората секция на конференцията бе посве-
тена на развитието на човешкия потенциал  като
фундамент за създаване на икономика на знание-
то в България.

Характеристика на човешкия капитал
Доц. д-р Алла Кирова (ИИИ на БАН) обобщи

качествените характеристики на човешкия капи-
тал във висшето образование и науката в услови-
ята на икономиката на знанието – съзидателен
творчески характер и тип мислене; притежание
на биологично заложен талант; специфични ин-
телектуални способности и умения. Гл. ас. д-р
Ирена Зарева (ИИИ на БАН)  акцентира върху
образователната подготовка на населението в Бъл-
гария и неговия потенциал за иновационно раз-
витие. Тя подчерта, че развитието на образовани-
ето и на човешкия капитал на България трябва да
се превърнат в стратегически национален прио-
ритет. Доц. д-р Победа Луканова (ИИИ на БАН)
постави проблема за загубите на човешки ресур-
си поради несъответствие между търсени и пред-
лагани специалности въз основа на резултати от
изследвания върху несъответствието според при-
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тежавана степен на образование. Оказва се, че на-
раства недостигът на кадри със средно образова-
ние, като в същото време се поддържа и дефицит
от кадри с висше и средно образование при реа-
лизирана ниска интензивност на преход от основ-
но към средно образование.

Значението на мобилността на работната
сила в условията на динамично променящи се ико-
номики в резултат на технологичното им обновя-
ване нараства все повече и се превръща в отли-
чителна характеристика на съвременното разви-
тие. Във връзка с това проф. д-р Искра Белева
(ИИИ на БАН) акцентира върху проблемите на
трудовата реализация на младите хора и по-спе-
циално на прехода им от учене към заетост, осо-
бено при навлизане в пазара на труда в България
на младежите с висше образование. Анализира-
ни бяха политиките, които се прилагат за преодо-
ляване на трудностите, произтичащи от отсъстви-
ето на трудов стаж,  намиране на “първа” работа
и на нейната ефективност.

Въпросите при търсенето и адаптирането
към ново работно място бяха дискутирани от
Patricia Schnee  (консултант на Световната бан-
ка). Според нея, новите идеи, начини на мислене
и поведение са основни предпоставки за справя-
не с предизвикателствата на ХХІ век.  Гл. ас. д-р
Мариана Димитрова (НБУ) представи тенденци-
ите в прилагането на практики, като управление
на знанието и на приемствеността, управлението
на кариерите на талантливи служители, тенден-
циите в областта на продължаващото обучение на
работещите в български и чуждестранни органи-
зации.

Финансови аспекти на развитието
на човешкия капитал
Доц. д-р Матю Матев (ИИИ на БАН) подчер-

та, че в  не съществува последователна държавна
политика, чиято цел и задачи да бъдат свързани с
повишаването качеството на научния потенциал.
Преодоляването на негативните тенденции, като

влошаващата се структура на заетите в науката,
”изтичането на мозъци”, ниския социален статус
на учения и др. трябва да бъде обвързано с пови-
шаването на социалния статус на учения, като ико-
номическите му параметри значително да преви-
шават средните стойности за страната.

Корпоративната социална отговорност,
организационната култура и институции-
те за развитие на човешкия капитал
Доц. д-р Радостина Бакърджиева (ИИИ на

БАН) представи резултати от емпирично изслед-
ване сред българските предприятия за стандар-
тите за корпоративна социална отговорност, като
предложи ефективни механизми за подобряване-
то им. Д-р Аделина Миланова (ИИИ на БАН) ак-
центира върху организационната култура като
фундаментална предпоставка за развитие в епо-
хата на икономиката на знанието. Тя концептуа-
лизира връзката между организационната култу-
ра и иновативните нагласи в българската фирме-
на среда и определи зависимостта между култу-
рата на производство и културата на използване
на знанието. Ас. Станка Ринкова  (ЮЗУ) пред-
стави институтициите като устойчиви норми и
правила, които определят поведението  на хората
и на икономическите субекти. Тя определи реа-
лизацията на социалните правила и норми (вклю-
чително и правната рамка) на икономическите ин-
ституции като предпоставки за успешна иконо-
мическа и институционална трансформация в со-
циалната сфера и развитие на човешкия капитал.

Изнесените доклади и засегнатите в тях аспек-
ти и тенденции породиха интересна дискусия. Те
дават основание за представяне на препоръки към
държавни институции и органи за иновационно
развитие на българската икономика. Дискусион-
ният характер на представените доклади на кон-
ференцията е стимулиращ фактор за развитие на
изследванията за иновационно развитие на бъл-
гарската икономика.

Списание „НАУКА“ се публикува от началото на 2011 г.

в сайта на

НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

на адрес:

http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka
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Секция „Биология“ към СУБ проведе в Заседателната зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2,
заседания:
 На 20 декември 2011 с лекция  от д-р Петя Първанова на тема:

„Впечатления от специализацията, проведена в National Research Council Plant Protection
Institute, гр. Флоренция, Италия, касаеща изучаване на нови методи за проследяване
физиологичните реакции на растения, обгазявани с озон в контролирани условия“
 На 2 февруари 2012 г. с обсъждане предложенията за тематични направления за планирания

за 2012 г. семинар на тема: „Екология 2012“.

* * *
Секция „История” към СУБ организира на 12 януари 2012 г. посещение на изложба, посветена

на Дружеството на новите художници в България, в Градската художествена галерия.

* * *
Секция „Филологически науки” към СУБ проведе на 18 януари 2012 г. в Огледалната зала на

Софийския университет, сбирка, посветена на новата книга на проф. Кирил Димчев – „ОСНОВИ
НА МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”, която беше отличена в
Конкурса за високи научни постижения за 2011 г. с наградата на Съюза на учените в България.

* * *
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе на 16 януари 2012 г. в Рекламно-

информационния център на СУ „Св. Кл. Охридски“ дискусия на тема:
„КРИЗА В ЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННОТО  МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ –
ПРИЧИНИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ“

Докладчик: проф. Емилия Рангелова, д.п.н.

* * *
Свободният интердисциплинарен университет към секция „Медицински науки” съвместно

със секция „Микробиология“ към СУБ  и Института по микробиология към БАН проведе на
25 януари 2012 г. в зала “Вяра” на Културния институт „Столична библиотека” – пл. “Славейков” №
4, научен форум с доклад на тема:

„ЧОВЕШКИТЕ ПАПИЛОМА ВИРУСИ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

Докладчик: д-р Петър Грозданов, ръководител на Лабораторния център „Пастьор“ в Института
по микробиология към БАН. Научен коментар – акад. Ангел Гълъбов.

В презентацията и дискусиите бяха засегнати резултати от нови научни изследвания, подпомагащи
борбата с една от най-агресивните злокачествени съвременни патологии.

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ШИСТОВ ГАЗ”

Д-р Детелин Дачев,
секция „Геолого-географски науки” – СУБНа 16.01.2012 г.  в Дома на техниката в Со-

фия, ул. “Г. С. Раковски” №108, се състоя диску-
сия на тема “Шистов газ”, организирана от На-
учно-техническия съюз по геология и минно де-
ло, секция „Геолого-географски науки” към СУБ
и Клуба на геологопроучвателите.

Доклад по темата изнесе проф. дгн Васил Ба-
линов. Авторът представн подробна информация
относно геоложките предпоставки за развитие-
то на нефтошистовите (битумолитни) формации
в България, както и за технологиите на проучва-
не и добив на т.нар. “шистов” газ от битумоли-
тите. Докладчикът доказа наличието на заслу-
жаващи промишлен интерес запаси от тези ска-
ли както в значителни дълбочини, така и в плит-

ко разположени находища, т.е. – от палеозойски
до неогенски седименти. Професор Балинов за-
позна аудиторията с основните моменти в тех-
нологията за проучване и добив на газ от биту-
молитите, като акцентира върху особеностите на
технологията и върху екологичните рискове.

Разнородната аудитория (геолози, минни ин-
женери, обогатители, почвоведи, еколози и др.)
беше впечатлена от изследванията и научната ин-
формация, представени от проф. Балинов, както
по въпросите за разпространението на битумо-
литите, така и за технологията за добив на шис-
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тов газ. Бяха зададени множество въпроси, а та-
ка също бяха изказани мнения относно иконо-
мическите параметри на добивните работи, как-
то и за екологичната им съвместимост. Беше дис-
кутирана актуалната необходимост от такъв до-
бив при наличието на други алтернативни енер-
гоносители, като например структурния (конвен-
ционален)  природен газ, с какъвто разполага в
земните недра България. Освен това беше при-
помнено, че днес в Европа е издигнат принци-
път: “Международна енергобезопасност с алтер-
нативни на атомната енергетика енергоносите-
ли”, какъвто е конвенционалният газ от българ-

ски находища и от системите за внос  на такъв
газ чрез системите “Южен поток” и “Набуко”.
Подчертано беше, че това са източници на газ,
много по-екологосъобразни от предлагания
шистов газ. Беше поставен и въпросът за необ-
ходимостта от  познати в България система и на-
ционални кадри за контрол на шистовите про-
учвания и добив.

Заслужават особено внимание и препоръки-
те за други, следващи дискусии по проблемите
на проучването и добива на минерални сурови-
ни, които са невъзстановими ресурси – наслед-
ство на бъдещите поколения!

Трета национална конференция по  
археология, история и културен туризъм 

 

ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ 
 

„БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ 
Шумен, 17–19 май 2012 г. 

 

 
 ОРГАНИЗАТОРИ:  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА ШУМЕН 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН  

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. КОНСТАНТИН  ПРЕСЛАВСКИ“ 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН 

 

ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА: 
 Зората на човешката цивилизация и нейните проекции върху територията на днешна 

България – история и археология на българските земи през праисторическата епоха и 
Античността 

 История, култура и археология на Средновековна България 
 Българските земи и българите през ранните векове на османското владичество и през 

епохата на Възраждането 
 Първото гражданско честване на Св. Св. Кирил и Методий през епохата на 

Възраждането 
 История и култура на Нова и Съвременна България 
 Музеология и галеристика 
 Българското културно наследство и туризма – реалности, тенденции и възможности 

за развитие 
 

АДРЕС ЗА ДОКЛАДЧИЦИ И НАУЧНО УЧАСТИЕ 

Проф. Иван Йорданов 
Археологически институт 
ул. „Генерал Тошев” №4 

9701 Шумен 
Тел.: (054) 86 32 17 

E-mails: ivanjordanov@abv.bg 
jordanov_sh@yahoo.com 

 
На интернет адрес 

http://www.usb-bg.org/Patuvane_kam_Bulgaria 
проверявайте за последните съобщения и информация за участие. 



НАУКА – кн. 1/2012, том XXII
Издание на Съюза на учените в България80

КНИГОПИС

Искра Баева.
Евгения Калинова.
Социализмът
в огледалото
на прехода.

С.,  Изд. “Изток-Запад”,
2011, 438  с.

Книгата  представя акту-
алната проблематика за
колективната памет и по-
специално за  основните
аспекти на колективните
представи за една конкрет-
на епоха – на комунисти-
ческия режим. Тя съдържа

колективно изследване, обемна подборка на доку-
менти и четири авторски студии.
Колективното изследване разглежда два основни

аспекта (съответно - два основни изследователски
проблема), свързани с възприемането на комунис-
тическата епоха в годините на прехода (т.е с време-
то от края на 1989 г. насетне). Първият  е за паметта
и представата за социализма в българското общес-
тво, а вторият – за дебата за насилието и престъп-
ленията от миналото. Представени са многообрази-
ето от становища, подходи и действия, свързани с
разкриването, изучаването и оценяването на съби-
тия и социални явления, присъщи на периода меж-
ду есента на 1944 и есента на 1989 г. Откроена е
динамиката на обществените нагласи, представени
са споровете по отделни въпроси (за комунистичес-
ките паметници,  за репресиите и жертвите, за ха-
рактера на оценката, която трябва да се даде на ко-
мунистическия режим).
Значително внимание е отделено на администра-

тивните мерки по съхраняване паметта за минало-
то и същевременно – за премахване и преодолява-
не на някои аспекти на неговото наследство, като
съдебни процеси, отмяна на присъди, съхраняване
на паметта на репресираните от комунистическия
режим и др.
Колективното изследване на Баева и Калинова е

онагледено с обстойно документално приложение,
в което са включени текстове на норматнвни акто-
ве, декларации, списъци на променени названия.
Включени са и фотографии на събития и паметни-
ци.
Темата за паметта е продължена и в четири ав-

торски текста, изясняващи отделни, важни при ана-
лизиране на паметта на комунизма аспекти. Евге-
ния Калинова представя  две основни събития от
80-те години на ХХ в. – т.нар. “българска следа” при
атентата срещу папа Йоан Павел II и “Възродител-
ния процес”. Искра Баева разглежда темата за Дър-
жавна сигурност в дебатите от прехода, както и ак-
туалната представа за епохата на социализма.
Характерно за книгата е нейната много богата до-

кументална основа. Баева и Калинова са подходи-
ли към разглежданата тема аналитично, със стре-
меж максимално да отразят многообразието на оцен-
ки, становища и действия.
Изследването предлага една много широка пано-

рама на оценките и отношенията за комунистичес-
ката епоха, формирани в двадесетилетието на пре-
хода. Работата същевременно показва  възможнос-

тите на българската историческа наука да интерпре-
тира многоаспектната тема за паметта.

Николай Поппетров,
секция „История” към СУБ

Ива Пушкарова.
Форми на

организирана
престъпна
дейност по

Наказателния
кодекс на
Република
България.

Унив. изд. „Св. Кл.
Охридски”, С., 2011,

323 с.

Появата на моногра-
фията ,,Форми на организирана престъпна дейност
по НК на Република България” е дългоочаквано съ-
битие за юридическата общност. Авторката д-р Ива
Пушкарова – преподавател по наказателно и меж-
дународно наказателно право в СУ ,,Св. Климент
Охридски” и автор на многобройни публикации – е
сред малкото международнопризнати български из-
следователи, специализирани в материята на ор-
ганизираната престъпност.
Това е първото цялостно изследване, предлага-

що задълбочен и изчерпателен юридически поглед
върху всички аспекти на организираната престъп-
ност и връзката й с близки до нея видове престъп-
ност. Книгата, чието писане започва през 2005 г.,
изяснява понятия, дава тълкуване на неясности,
затрудняващи практиката, извежда добри и отри-
цателни законодателни и съдебни практики, пред-
лага сравнение с чуждестранни правни системи и
обосновава необходимост от изменения на закона
за преодоляване на празноти и противоречия.
Авторката достига до извод, че българският НК ка-
то цяло съответства на световните стандарти и
следва тенденциите в тях, но самите те са твърде
неразвити. В много случаи българският закон дава
по-съвършени решения, но много от тях са засег-
нати от непоследователни и неподготвени законо-
дателни инициативи през последните двадесет го-
дини, очертаващи процес на влошаване на наказа-
телноправната защита. Като проследява подробно
измененията в българското законодателство след
Освобождението, монографията очертава и обяс-
нява социалния ефект на закона върху процесите
на интеграция на престъпни сдружения в общес-
твото.
Очаква се книгата да представлява интерес как-

то за висококвалифицирани специалисти, ангажи-
рани с предотвратяването и противодействието на
организираната престъпност, така и за студенти по
право и специалисти от хуманитарните науки из-
вън юридическата, които поставените въпроси въл-
нуват.

Петя Попова,
експерт по криминологични изследвания,
Фондация за развитие на правосъдието



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

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

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

Фондацията осъществява пет програми:

Таланти

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.

Научни изследвания

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие.

Информация, издания, изяви и международно сътрудничество

Чрез програма “Информация, издания, изяви и международно сътрудничество” се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука, техника, технологии и управление - конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи

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

Развитие

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



Първият конгресен център в
България, построен в комплекса „Св.
Св. Константин и Елена” през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,

а именно
Международния дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри”,
е мястото което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници, или няколко по-малки

симултанни срещи.
Петте зали

разполагат с пълно
стандартно
оборудване:
 озвучителна

система;
 възможности за
запис и прожекции;
 уредба за

симултанен превод
и др.

Хотелът има
95 стаи,

а ресторантът –
400 места.

Инфраструктурата
на Конгресния

център „Ж.-Кюри”
позволява
гъвкавост и

пригодимост към
всяка проява.

Адресът е:
Международен дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри”,
к.к. „Св. Св. Константин и елена”,

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

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

За контакти в София:
„Наука Инвест” ЕООД

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

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

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

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

namely
the "Frederic Joliot-Curie" Interna-

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

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

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

available:
 loud speaker

system;
 recording facili-

ties;
 projection equip-

ment;
Possibility for simul-
taneous translation,

etc.
The hotel has

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

vides flexibility and
adaptability for every

event.

The address is:
International House of Scientists

"Frederic Joliot-Curie"
"St. St. Constantine and Helena",

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

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

Contact in Sofia:
"Nauka Invest" Ltd.

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

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




