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 Филип Джеймс Едуин Пийбълс (Phillip 
James Edwin Peebles) (Фотос 1) е роден през 1935 
г. в Уинипег, Канада. Получава докторска степен 
по астрономия през 1962 г. в Принстънския уни-
веритет в САЩ. Почетен Айнщайнов професор 
на науките (Albert Einstein Professor of Science 
Emeritus) е в същия университет.
 Мишел Гюстав Едуар Майор (Michel 
Gustave Édouard Mayor) (Фотос 2) е роден през 
1942 г. в Лозана, Швейцария. Защитава докторска 
степен по астрономия през 1971 г. в университета 
в Женева, Швейцария. Почетен професор е в съ-
щия университет.
 Дидие Патрик Кело (Didier Patrick Queloz) 
(Фотос 3) е роден през 1966 г в Женева, Швей-
цария. Защитава докторат по астрофизика през 
1995 г. под ръководството на Мишел Майор в уни-

 Кралската шведска академия на науките 
реши да присъди Нобеловата награда за физика 
за 2019 г. „за приноси към разбирането ни за 
еволюцията на Вселената и мястото на Земя-
та в Космоса“ на Джеймс Пийбълс от универси-
тета в Принстън, САЩ, Мишел Майор от уни-
верситета в Женева, Швейцария и Дидие Кело 
от Университета в Женева, Швейцария, и Уни-
верситета в Кеймбридж, Обединено Кралство 
(Фотос 1).

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ФИЗИКА 2019
Доц. д-р Валери Голев,
Физически факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“

      Фотос 1  Джеймс Пийбълс              Фотос 2. Мишел Майор                Фотос 3. Дидие Кело
Ил. Niklas Elmehed. © Nobel Media

верситета в Женева, Швейцария. Професор е в съ-
щия университет и в Университета в Кеймбридж, 
Великобритания.
 Джеймс Пийбълс получава ½ от наградата 
„за теоретични открития във физическата 
космология“, а  другата половина получават Ми-
шел Майор и Дидие Кело  „за откриването на 
екзопланета в орбита около звезда от слънчев 
тип“. Терминът „екзопланета“ се отнася за всич-
ки планети извън Слънчевата система. 

 Тази година размерът на наградата е същи-
ят като миналата година – 9 млн. шведски крони 
или около 900 000 щатски долара. За да поддържа 
сумите на Нобеловите награди, организацията на 
церемониите по награждаването и поддържането 
на административния си апарат, фондът на Нобел 
влага своите средства в ценни книжа. В различни-
те години съотношението на доходите и разходите 
на фонда е различно, затова размерът на наградата 
не е строго фиксиран. Например през 2001 г. ла-
уреатите получават около 12 млн. шведски крони, 
през 2007 г. – около 10 млн., а през 2012 г. –  8 
млн. Така че Нобеловата награда е най-престиж-
ната, но не и най-печелившата премия по физи-
ка. Напоследък своеобразна алтернатива се явява 
„Премията за пробив“ (Breakthrough Prize), която 
дава 3 млн. долара на всеки лауреат. Тази пре-
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от всички посоки на небосвода и е бил напълно 
изотропен. Резултатите били неочаквани, поради 
което Пензиас и Уилсън не бързали да ги публику-
ват. Едва през май 1965 г. те пращат в Astrophysical 
Journal кратко чисто техническо писмо за своето 
откритие, без да го интерпретират. Обаче още 
преди тази публикация Пензиас запознава Дике 
с нейното съдържание. И Дике обяснява на Пен-
зиас и Уилсън какво фундаментално откритие са 
направили. Те научават, че един млад астрофизик, 
Пийбълс, подтикнат от Дике, е пресметнал темпе-
ратурата на космическия микровълнов фон в се-
гашната космологична епоха. 
 Дике и Пийбълс били привърженици на 
далече необщоприетата по това време теория за 
Големия взрив, развита първоначално през 40-те 
години на XX в. от Джордж Гамов и сътрудници-
те му. Те разбрали, че имат в ръцете си сериозно 
наблюдателно доказателство в нейна полза. За 
броени дни заедно с още двама колеги те пишат 
неголяма статия, озаглавена „Cosmic Black-Body 
Radiation“ (R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll 
and D. T. Wilkinson, Astrophys. J. 142, 414, 1965) 
и я пращат в същото списание. Двете публикации 
излизат една до друга и веднага привличат вни-
манието на космолозите. Тази статия дава старт 
на тържеството на теорията за горещата Вселена 
(другото име на теорията за Големия взрив), коя-
то без особено забавяне се превръща в стандартен 
космологичен модел. 
 За развитието и конкретизацията на тази 
теория бяха необходими усилията на множество 
учени, но Джеймс Пийбълс десетилетия наред е 
в центъра на тези изследвания, за което и получа-
ва сега Нобелова награда. Приносът му към изу-
чаването на основните космологични проблеми е 
забележителен. Космическият микровълнов фон, 
първичният нуклеосинтез в горещата Вселена 
(обясняващ съотношението на водорода и хелия 
във Вселената), акустичните осцилации (защо 
контрастът на нееднородностите върху картата на 
реликтовото излъчване зависи от размерите на са-
мите нееднородности и как е свързано това с гео-
метрията и състава на Вселената – вж. Фигура 1),
едромащабната структура на Вселената (като ре-
зултат от първичните флуктуации на плътността), 
образуването на галактиките и на куповете от га-
лактики от първичните нееднородности, космоло-
гията с тъмна енергия („реабилитирането“ на кос-
мологичния ламбда-член на Айнщайн, описващ 
енергията на празното пространство, и разпозна-
ването му като тъмна енергия, отговорна за уско-
реното разширяване на Вселената) – във всичко 

мия например поправи грешката на Нобеловия 
комитет от 1974 г., който награди Антъни Хюиш 
(Antony Hewish) за откриването на пулсарите, но 
не и неговата докторантка Джоселин Бел (Jocelyn 
Bell Burnell), участвала наравно в откритие-
то. През 2018 г. тя заслужено получи специален 
Breakthrough Prize. Вероятно това е оказало влия-
ние върху Нобеловия комитет, за да наградят през 
тази година не само Мишел Майор, но и неговия 
докторант Дидие Кало.

***
 Джеймс Пийбълс е награден за съвкупност-
та от трудовете си, в които той (сам или със съав-
тори) залага основите на съвременната физическа 
космология. През 1953 г. той става студент, а след 
това и докторант в Принстънския  университет. 
Там през 1962 г. защитава дисертацията си под 
ръководството на видния теоретик и космолог Ро-
бърт Дике (Robert Henry Dicke). Пийбълс работи 
в Принстън през целия си живот, а такава вярност 
към своята Alma Mater в САЩ е много рядко явле-
ние. 
 Днес космологията знае доста за строежа и 
историята на Вселената. Известна ѝ е възрастта на 
Вселената, тя може да проследи нейната еволю-
ция до началото на Големия взрив, може да каже 
кога са се образували първите звезди и галакти-
ки. Но това не винаги е било така. Дълго време 
космологията е била чисто теоретична и донякъде 
умозрителна наука, почти невъзможна за наблюда-
телна проверка. Джеймс Пийбълс, сам или с раз-
лични сътрудници, предсказва теоретично редица 
ефекти, които впоследствие помагат да се потвър-
ди верността на физичните принципи, залегнали в 
основите на съвременната космология.
 Първите предсказания на Пийбълс се отна-
сят до спектъра на космическия микровълнов фон, 
едва ли не единственият наблюдаем обект, пряко 
свързан с ранните епохи от живота на Вселената. 
Прочее, чернотелното излъчване на космическия 
микровълнов фон (наричано още „реликтово из-
лъчване“) теоретично е предсказано още през 
1948 г., а през 1965 г. случайно го регистрират 
Арно Пензиас (Arno Allan Penzias) и Робърт Уил-
сън (Robert Woodrow Wilson) от лабораториите 
Бел. Те получават за това откритие Нобеловата на-
града по физика за 1978 г., наречена на шега „Но-
белова награда за шум“. С нова антена за спътни-
кова връзка те измервали фоновия радиошум на 
нашата Галактика в сантиметровия диапазон. За 
тяхна изненада приемната апаратура зарегистри-
рала слаб, но стабилен сигнал. Сигналът нямало 
как да е породен в Млечния път, защото идвал 
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до Слънцето и обикаля около него за 88 деноно-
щия. Температура на повърхността на 51 Peg b е 
1300 K, 10 пъти по-висока от тази на Юпитер. Тя 
е първата открита екзопланета и типичен предста-
вител на семейството, наречено по-късно „горещи 
юпитери“. 
 През 2015 г. Международният астрономи-
чески съюз утвърди собствено име на звездата – 
Хелветиос (Helvetios), в чест на келтското племе 
хелвети, живяло на територията на съвременна 
Швейцария. А обикалящата около нея планета 
получи името Димидий (Dimidium) от латинска-
та дума „половина“ заради масата на планетата, 
равна приблизително на половината от масата на 
Юпитер. 
 За да постигнат целта си, Майор и Кело из-
ползват свръхточния спектрограф ELODIE, мон-
тиран на 1,93-метровия рефлектор в обсерватори-
ята Горен Прованс (Haute-Provence Observatory) в 
Южна Франция. Този уникален уред, създаден от 
френски астрономи с непосредствено участие на 
Майор, влиза в действие в края на 1993 г. Той е 
чувствителен към слабите периодични премества-
ния на спектралните линии в звездния спектър, 
съпровождащи обикалянето на планетата. Пре-
местването на линиите (или промяната на лъчева-
та скорост) се дължи на ефекта на Доплер. В слу-
чая на звездна система с една планета и звездата, 
и планетата обикалят около общ център на масите. 
Ако орбитата на планетата лежи в равнината на 
нашия зрителен лъч, звездата ще се движи с нену-
лева скорост ту към Земята, ту в обратна посока. 
Заради ефекта на Доплер спектърът на звездата 
ще почервенява или посинява. От гледна точка на 
земния наблюдател спектърът на звездата ще се 
„люлее“ като махало, при това строго периодично. 
Колкото по-масивна е планетата и колкото по-бли-
зо е тя до звездата, толкова по-бързо ще се движи 
тя и толкова по-забележимо ще е „люлеенето“ на 
спектъра. Майор и Кело са регистрирали отмес-
твания на спектралните линии от 59 m/s, като по-
грешността на спектрографа е около 13 m/s. (Фи-
гура 2).
 Впрочем учените осъзнават възможности-
те на този метод за търсене на екзопланети още 
през 70-те годни на миналия век. Например, през 
1988 г. група канадски астрономи публикуват, че 
вероятно са открили тъмен спътник около ярката 
звезда гама от Цефей (γ Cephei). Обиколката на 
спътника около звездата трае 2,5 години, а  масата 
му е 1,6 пъти по-голяма от масата на Юпитер. Те 
обаче сами признават, че апаратурата им не е дос-
татъчно чувствителна и резултатите им били въз-

това Пийбълс има съществени приноси. 
 Следва да отбележим обаче, че всички тези 
приноси са важни, но само в съвкупност имат 
достатъчна тежест, за да заслужат премията. Тук 
имаме нещо като „Оскар за цялостно творчество“. 
Пийбълс е само една звезда, макар и от най-ярки-
те, сред цяла плеяда други видни изследователи 
на Вселената след Големия взрив.

***

 Мишел Майор и Дидие Кело (който е по-
млад от учителя си с 24 години) са наградени за 
откриването на първата екзопланета, обикаля-
ща около жълтото джудже 51 от Пегас (51 Pegasi 
или 51 Peg) през 1994 г. Откритието е публикува-
но през 1995 г. в списание Nature. 51 от Пегас е 
слънцеподобна звезда, т.е. „нормална“ звезда от 
главната последователност, намираща се на 50,45 
светлинни години (15,47 парсека) от Земята. Ней-
ната видима звездна величина е 5,49 (едва види-
ма с просто око), а спектралният ѝ клас е G2 IV 
(напомняме, че спектралният клас на Слънцето е 
G2 V). 
 Веднага станало ясно, че новооткритата пла-
нета, известна като 51 Peg b, е газов гигант, който 
обаче никак не прилича на планетите от нашата 
Слънчева система. Тя обикаля по кръгова орбита 
с радиус в 7,5 млн. km и една нейна обиколка трае 
само 4.2 денонощия. И при това масата ѝ е около 
0,47 от масата на Юпитер. За сравнение  Мерку-
рий никога не се приближава повече от 46 млн. km 

Фигура 1. Температурните флуктуации в излъчване-
то на космическия микровълнов фон. Максимумите 
на акустичните осцилации се виждат ясно. Първи-
ят отляво и най-висок пик показва, че геометрията 
на нашата Вселена е евклидова, т.е. две успоредни 
линии никога няма да се пресекат. Пикът до него по-
казва, че „обикновеното“ вещество е само  5% от ма-
терията и енергията във Вселената. Следващият пик 
показва, че 26% от Вселената се състои от тъмна, не-
видима материя. Оттук следва, че останалите 69% се 
падат на тъмната енергия, заради която Вселената се 
разширява с ускорение. © Nobel Media
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Няколко групи изследователи са били на прага на 
откритието, но са го изпуснали. А първата открита 
екзопланета предизвиква реакции от рода: „Това 
не може да бъде, защото не може да бъде никога. 
Толкова близо до звездата въобще не може да има 
планети, още повече гиганти. Заради големите 
приливни сили те няма от какво да се образуват“. 
Но откритието на Майор и Кело отприщи истинска 
лавина от открития – към момента на връчването 
на Нобеловите награди бяха каталогизирани над 
4100 нови светове, разпилени по целия Млечен 
път. Успешни космически обсерватории като Ке-
плер и TESS  (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 
допринесоха и продължават да допринасят съ-
ществено за този резултат. А сега през декември 
2019 г. Европейската космическа агенция (ESA) 
изстреля обсерваторията Cheops (CHaracterising 
ExOPlanet Satellite), която ще направи още една 
крачка напред – тя няма да търси нови ексопла-
нети, а ще изследва условията върху тях. Само че 
и досега има едно „но“… ние почти не виждаме 
подобни на Земята и пригодни за живот светове. 
Въпроси от сорта колко са земеподобните пла-
нети, какви са шансовете да намерим там живот, 
можем ли да го разпознаем, си остават нерешени. 
Така или иначе обаче успешният лов на екзопла-
нети привлече сериозно общественото внимание 
към астрономията и увеличи престижа ѝ. 
 По случай 100-годишния си юбилей най-ста-
рото международно научно обединение –  Между-
народният астрономически съюз (МАС), органи-
зира през 2019 г. глобалната кампания „Дайте име 
на екзосвят – МАС100“.  Целта на инициативата 
е да ни помогне да преосмислим нашето място 
във Вселената. На България се падна да наимену-
ва жълтото слънцеподобно джудже WASP-21 от 
съзвездието Пегас, намиращо се на 849 светлинни 
години от Земята, и неговата планета WASP-21 b 
– газов гигант от типа „горещи юпитери“. Маса-
та му е 0,3 юпитерови маси, а размерът му е със 
7% по-голям от този на Юпитер. Той обикаля за 
4,3 денонощия около звездата на разстояние 7,8 
млн. km от нея. Открита е през 2010 г. Както се 
вижда, WASP-21 b доста прилича на първата от-
крита екзопланета. През декември МАС утвърди 
подадените от нашата страна предложения – „Тан-
гра“ като официално име на звездата, и „Бендида“ 
на екзопланетата.  Сред всички имена са интерес-
ни например имената, избрани от Чехия и Полша 
(Абсолютно и Макропулос, Соларис и Пиркс съ-
ответно) от книгите на двама велики техни писа-
тели – Карел Чапек и Станислав Лем. 

***

приети от колегията като съмнителни. Интересно-
то е, че през 2003 г. друг колектив доказва, че те са 
били напълно прави. Друга група, този път аме-
риканци от Ликската обсерватория, още от 1988 г. 
изследва лъчевата скорост на звездата 16 от Лебед 
(16 Cygni), но така и не успява да  интерпретира 
правилно получените данни…

 Затова, казано строго, Майор и Кело не са 
първите, които откриват екзопланети. Но те са 
първите, чието откритие не е подложено на съмне-
ние. Любопитно е, че още през 1992 г. са открити 
екзопланети (общо 3, едната от които е сравнима 
по маса с Луната) около пулсара PSR B1257+12. 
Но това са „неправилни“ планети. Пулсарът е про-
дукт на взрив на свръхнова звезда, който разру-
шава „нормалната“ планетна система – планетите 
или се изпаряват, или се изхвърлят от системата. 
Пулсарните планети вероятно се образуват след 
взрива от остатъчния материал – тази малка него-
ва част, изхвърлена с минимална скорост. Форми-
ра се нов протопланетен диск, който впоследствие 
ражда тези „неправилни“ планети с техните чу-
довищни условия на повърхността им. Впрочем, 
заради съмнения, че такива планети въобще могат 
да съществуват, отначало колегията  се отнесла 
скептично и към това откритие. 
 Историята на откриването на първите пла-
нети около другите звезди е много драматична. 

Фигура 2. Историческата графика от публикацията 
на Майор и Кело. Промяната на лъчевата скорост на 
51 Pegasi в зависимост от фазата на периода, равен 
на 4,2 денонощия. © Nobel Media, репродукция от 
Mayor M., Queloz D.A „Jupiter-mass companion to a 
solar-type star“, Nature, 1995, v. 378, p. 355 – 359.
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градата за съвкупността от трудовете си, а Майор 
и Кело са класически съвременни наблюдатели, 
отбелязани само за една своя статия. Какво е то-
гава общото между тях, което е намерил Нобело-
вият комитет? И Пийбълс, и Майор с Кело, чрез 
трудовете си откриват огромно богатство от нови 
пътища за изследването на безкрайния Космос, 
преобръщат цели области на науката и повлияват 
на мировъзрението на цялото човечество.

 Съществува мнение*, че тазгодишната Но-
белова награда по физика „е нещо като химера, 
не в общоизвестния смисъл, а в легендарния, т.е. 
главата е на един звяр, а туловището на друг“. По-
делена е на две несвързани една с друга части, от-
насящи се към доста различни и противоположни 
по дух области – космологията и изследването на 
екзопланетите. На пръв поглед това не е много 
елегантно и обикновено се избягва. Пийбълс е 
чист теоретик, който получава своята част от на-

* Штерн, Б. Нобелевская премия – химера по физике. „Троицкий вариант – Наука“, № 21(290), 22 окт. 
2019 г. (https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434961/Troitskiy_variant_Nauka_21_290_22_
oktyabrya_2019_goda).

NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2019
Valeri Golev

Abstract: A popular text dedicated to the Nobel Prize in Physics 2019 is presented. The Prize rewards new 
groundbreaking discoveries in the field of astrophysics. As a result, the understanding of the universe’s structure 
and evolution, and the first discovery of a planet orbiting a solar-type star outside our solar system, have 
changed in profound ways our view of our place in the Universe. The Prize was awarded to three scientists: 
James Peebles for theoretical discoveries in physical cosmology (one-half of the Prize), Michel Mayor and 
Didier Queloz for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star (other half). 
Key words: Nobel Prize in Physics 2019, James Peebles, cosmology, Michel Mayor and Didier Queloz, 
exoplanets science

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ИКОНОМИКА
ЗА 2019 ГОДИНА

Проф. д-р Васил Цанов,
Институт за икономически изследвания на БАН

(MIT), а американецът Майкъл Кремер е препо-
давател в Харвардския университет. Наградата е 
присъдена за техния принос в борбата с бедността 
в световен мащаб и по-конкретно за разработва-
нето и прилагането на експериментален подход за 
намаляване на бедността в развиващите се страни 
(„for their experimental approach to alleviating global 
poverty“).

 Нобеловата награда в областта на икономи-
ческите науки за 2019 г. бе дадена на трима ико-
номисти. Лауреатите са проф. Абиджит Бенерджи 
(Abhijit Banerjee) (Фотос 1), проф. Естер Дюфло 
(Esther Duflo) (Фотос 2) и проф. Майкъл Кремер 
(Michael Kremer) (Фотос 3). Индиецът Бенерджи 
и французойката Дюфло, които са семейство, ра-
ботят в Масачузетския технологичен институт 

         Фотос 1. Абиджит Бенерджи                   Фотос 2. Естер Дюфло             Фотос 3. Майкъл Кремер
Ил. Niklas Elmehed. © Nobel Media
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2019 г. се занимават именно с въпросите на бед-
ността в развиващите се страни. Те разработват 
нов оригинален експериментален подход, който 
прилагат в различни сфери на развиващите се ико-
номики, в т.ч. и в борбата с бедността. Подходът 
се основава на идеята, че микроикономическите 
изследвания, базирани на икономическата теория, 
могат да хвърлят допълнителна светлина върху 
конструкцията на политиките за борба с бедност-
та. С оглед на получаването на точни изводи екс-
перименталните изследвания трябва да се базират 
на случайна статистическа извадка.         
 Приносите на тримата Нобелови лауреати 
имат преди всичко приложен характер. Те разра-
ботват концептуална рамка за идентифициране на 
причините за бедността, оценяване на ефектите 
на различни политики и на базата на това да се 
оцени тяхната ценова ефективност. В съвместния 
научен доклад на Шведската академия на науките 
и Нобеловия комитет са формулирани три фунда-
ментални приноса, които могат да се обобщят в 
следните:
• Декомпозиране на ключови въпроси на бед-

ността на техните съставни елементи, които 
са конкретни и дават възможност да се ре-
шат специфични проблеми. За първи път този 
подход е приложен от Кремер заедно с други 
изследователи в средата на 90-те години на 
миналия век в Кения. Проведените теренни 
експерименти спомагат за разкриването на 
множество компоненти на образователната 
система и формирането на човешкия капитал 
в Кения. По-късно Бенерджи и Дюфло прила-
гат този подход за решаването на множество 
образователни въпроси в други страни (Индия 
и Африка). Те разширяват прилагането на под-
хода в почти всички сфери на икономическия 
и обществения живот в развиващите се иконо-
мики. Получените резултати недвусмислено 
сочат за сериозна пазарна неефективност на 
обществения и частния сектор.

• Оценяване факторите на икономическия рас-
теж в развиващите се икономики. На базата на 
множество микроикономически изследвания 
са установени множество макроикономиче-
ски проблеми на развиващите се икономики. 
Бенерджи и Дюфло емпирически доказват го-
лемите различия в степента на възвращаемост 
на едни и същи фактори на производството в 
страната. Практически това означава същест-
вуването на големи различия между фирмите 
в използваните производствени технологии 
в един и същи сектор. Това обяснява ниската 

 Проблемите на бедността от дълги години 
са обект на множество изследвания, които имат 
теоретичен и практически характер. В теорията 
на бедността и социалната практика съществува 
голямо разнообразие от концепции и методи за 
определяне на линията на бедност, които са обе-
динени в три подхода: абсолютен, относителен 
(релативен) и субективен. Абсолютният подход 
дефинира бедността като да имаш по-малко, от-
колкото обективно определен минимум за задо-
воляване на основни потребности. Съществуват 
множество методи за неговото определяне. От-
носителният подход дефинира бедността като да 
имаш по-малко отколкото другите в обществото. 
Той измерва бедността по отношение на средния 
за дадена страна жизнен стандарт. Методите за 
оценка се базират на определяне на процентно 
отношение от средния доход или потребителски 
разход. Субективният подход определя бедността 
като чувство, усещане на индивидите, че те нямат 
достатъчно средства, за да бъдат самостоятелни. 
Тази концепция за бедността се основава на усе-
щането, което индивидът оценява, изхождайки от 
своето минало и настояще материално състояние. 
В практиката се използват различни методи за 
оценяване. 
 Важно място в изследванията на бедността 
заемат въпросите за причините и възможностите 
за нейното намаляване. Сред изследователите съ-
ществува голямо сходство на възгледите относно 
причините, пораждащи бедност. Като основни 
фактори се сочат ниско равнище или липса на 
доходи, ниска степен на образование, липса или 
ограничения обхват на социални помощи, слабо 
влияние на икономическия растеж, липса на зае-
тост и други. В търсенето на корените на бедност-
та и респективно разработването на политики за 
нейното редуциране изследователите се базират 
на специфичните особености на страната или ре-
гиона, за който се отнасят. В този смисъл между 
икономически развитите и развиващите се стра-
ни съществуват съществени различия въпреки 
общите теоретични концепции за същността на 
бедността, нейното измерване и политиките за на-
маляване. Особено остро стои въпросът за борба-
та с бедността в слаборазвитите и развиващите се 
икономики в Африка, Азия и Латинска Америка. 
Специфичните особености на тези страни изис-
кват разработването на подходящи и ефективни 
политики, които, от една страна, да ускорят ико-
номическото им развитие, а от друга, да водят до 
редуциране на бедността.
 Нобеловите лауреати за икономика през 
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услуги.
 Значителна част от изследванията на нобе-
ловите лауреати са посветени на изясняване на 
връзката между поведението на малките фирми 
и икономическата ефективност. Емпиричните из-
следвания доказват, че поради липса на инфор-
мация малките фирми не ползват съвременните 
технологични решения, въпреки тяхната голяма 
възвращаемост. Също така изследванията показ-
ват, че икономическия живот на бедните домакин-
ства се ръководи предимно от предубедеността и 
съществуващите стереотипи, а не от процеса на 
учене и икономическата ефективност.
 Приносен характер имат изследванията на 
кредитната система в развиващите се страни. Те 
са концентрирани главно върху съществуването, 
причините и последствията на кредитните огра-
ничения в тези страни. На примера на Индия Бе-
нерджи и Дюфло доказват, че кредитната експан-
зия към определени фирми води до чувствително 
повишаване на техните продажби и печалба. Това 
обаче не означава, че големите фирми са ограни-
чени в кредитирането. Приносен характер имат 
изследванията върху микрокредитирането на до-
макинствата. Те се изразяват в установяването на 
следните зависимости: сравнително слаб обхват 
на микрокредитите и заемите; слаб ефект върху 
потреблението, здравето и образованието на деца-
та; микрокредитирането не е основен двигател на 
икономическия растеж.
 В заключение следва да се отбележи, че из-
следванията на тримата Нобелови лауреати поста-
вят началото на нов подход в изследователската 
практика на развиващите се икономики. Неговото 
прилагане в различни сфери на обществения жи-
вот преосмисля концепцията за борба с глобал-
ната бедност. По този начин експерименталният 
подход се превръща в мощно средство за иденти-
фикация на причините за бедността и формиране-
то на добри политики за нейното намаляване.

обща факторна производителност в развива-
щите се страни и сериозния разрив с тази в 
развитите икономики. В допълнение към това 
Бенерджи и Дюфло обясняват неоптимално 
разпределение на производствените ресурси с 
несъвършенствата на пазарите и неуспеха на 
държавната политика. В тази връзка се пра-
вят съответни предложения за подобряване 
на кредитната политика и разпределението на 
производствените ресурси.

• Създаване на глобална изследователска мрежа 
по проблемите на бедността в развиващите се 
страни. Бенерджи, Дюфло и Муланатан създа-
ват към Масачузетския технологичен институт 
научна лаборатория (J-PAL), която организира 
научни изследвания в много страни по света, 
базирани на експерименталния подход.  

 Наред с посочените фундаментални прино-
си тримата лауреати постигат значими резултати 
в сферата на образованието, здравеопазването и 
кредитирането в развиващите се страни. Резул-
татите в сферата на образованието са свързани с 
решаването на конкретни въпроси като: оценка на 
ефектите от преподаването, начините на обвързва-
не на методите на обучение с придобитите знания, 
оптимизиране броя на учениците в една паралел-
ка, оценка на натовареността на учителите и ефек-
тивността на методите за наемане на учителския 
персонал. 
 Важно място в изследванията на Нобеловите 
лауреати заемат проблемите в системата на здра-
веопазването. Обект на емпирични изследвания 
са широк кръг от въпроси, свързани с оценката 
на множество външни ефекти, получени в резул-
тат от борбата с чревните заболявания при децата, 
ценовата еластичност на лекарствата, качеството 
на здравните услуги и обхвата на имунизацията на 
децата. Получените резултати насърчават изследо-
вателите да търсят адекватни решения на същест-
вуващите проблеми в системата на здравеопазва-
нето с цел подобряване качеството на здравните 

NOBEL PRIZE LAUREATES IN ECONOMIC SCIENCES FOR 2019
Vassil Tzanov

Abstract: AThe paper is devoted to description of scientific and practical contributions of the Nobel Prize Laureates 
in Economic Sciences for 2019. The Nobel Laureates (Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer) worked 
on the problems of poverty in developing economics. The award is adjudicate for their contribution for global 
poverty alleviation and more precisely for elaboration and implementation a new experimental approach for combat 
poverty. This approach, based on the microeconomic empirical studies, helps to identify the roots of poverty and to 
design adequate and effective policies for poverty alleviation in the world. The Laureates applied this experimental 
approach in many spheres of the economic and social life in developing countries (education, health, economic 
development and microcredits).
Key words: poverty, poverty alleviation, empirical approach, education, health, microeconomics, JEL:, I21, I28, 
I32, I38, J24, J78 
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 Ще запомним годината 2019 с вдъхновяваща-
та конференция, фокусирана върху научноизследо-
вателските инфраструктури, които ще бъдат при-
тегателни центрове за учените в идващите години.
 Министерството на образованието и нау-
ката и Изпълнителната агенция за оперативната 
програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ (ОП НОИР) организираха Международ-
на конференция „Научноизследователски ин-
фраструктури на бъдещето (FUTURIS)“1, про-
следяваща успеха на знаковата конференция 
на българското председателство през 2018 г. 
и Международната конференция за научноиз-
следователски инфраструктури 2018 г., Виена. 
 Конференцията в София (10 – 11.12.2019 г., 
НДК) събра над 250 участници, които пред-
ставиха визията си за синхронизирането на 
националните усилия и усилията на ЕС към 
следващия програмен период в контекста на дъл-
госрочната устойчивост на европейските инфра-
структури за научни изследвания и иновации. 
 Програмата на конференцията беше струк-
турирана в два основни стълба. Първият, посве-
тен на общоевропейските научноизследователски 
инфраструктури и Horizon Europe („Хоризонт Ев-
ропа“), насочи вниманието на учените, менаже-
рите и потребителите към възможностите, които 
представят тези инфраструктури за провежда-
не на изследвания на предния фронт на науката. 
Вторият стълб на конференцията разгледа тема-
та за научноизследователските инфраструктури 
в контекста на Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове (ЕСИФ – ESIF), използва-
ни от различни държави членки за научни цели.
 Ключовите теми на конференцията бяха об-
съдени в панели, в които участваха представители 
на Европейската комисия, политици от държавите 
членки на ЕС и ръководители на водещи изследо-

вателски инфраструктури на ЕС. Те споделиха своя 
опит и виждане за интелигентно и устойчиво раз-
витие на местни, регионални и европейски изсле-
дователски инфраструктури. Специално внимание 
обърнаха докладчиците на синергията на ЕСИФ 
и „Хоризонт Европа“ – новата мултимилиард-
на Рамкова програма на Европейския съюз (2021 
– 2027), която ще насърчи развитието на следва-
щото поколение отлични европейски учени и ръ-
ководители на изследователски инфраструктури.
 Министерството на образованието и науката 
на България  представи и принципите на актуализа-
ция на Националната пътна карта за научноизсле-
дователска инфраструктура, която ще бъде публи-
кувана през 2020. Първата пътна карта беше приета 
през 2010 г., актуализирана през 2014 и 2017 г.2 

 В постерни сесии беше демонстриран на-
предъкът на Центровете за върхови постиже-
ния и Центровете за компетентност, стартирани 
през 2018 г. със средства от  ОП НОИР3. При-
мери за успешно финансирани изследователски 
инфраструктури, включени в пътните карти на 
няколко държави членки, бяха показани на те-
матична изложба по време на конференцията.
 Конференцията беше открита с лек-
ция на професор Мишел Спиро, новоизбрани-
ят председател на IUPAP (Международен съюз 
за чиста (фундаментална) и приложна физи-
ка). Тук е мястото да се отбележи, че в деня на 
откриване на конференцията FUTURIS Бъл-
гария възстанови членството си в IUPAP.
 Първи панел: Към нова амбиция на научни-
те изследвания в Европа за намиране на устойчи-
ви решения на нарастващите глобални предизви-
кателства (Towards a new ambition for European 
science to find sustainable solutions to growing 
global challenges) включи докладите на предста-
вителя на Европейската комисия (Адам Тайсон), 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ИНФРАСТРУКТУРИ НА БЪДЕЩЕТО (FUTURIS)

Проф. д.фз.н. Ана Пройкова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1 http://www.futuris2019.com/
2 Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017 – 2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 
2017 година на Министерския съвет, е публикувана в интернет страницата на МОН: https://mon.bg/bg/53 
(бел. ред.).
3 Информация за националните научноизследователски структури ще намерите в Портала за наука на МОН: 
https://naukamon.eu/category/sci-infrastructures/ (бел. ред.).
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of Excellence and Centers of Competence as the 
answer towards increased capability and visibility 
(organization, sustainability policies, funding) беше 
модериран от чл.-кор. Тони Спасов, професор в 
Софийския университет и представител на упра-
влението на Центъра за върхови постижения 
„Мехатроника“. Темите: устойчиво планиране, 
интелигентен растеж, социално-икономическо 
въздействие, комерсиализация на резултатите от 
изследванията от подкрепените научноизследова-
телски инфраструктури (НИИ), мобилност на уче-
ните, изграждане на капацитет, знания и умения за 
ръководителите на НИИ бяха обсъдени от г-н Гер 
ван ден Керхоф, старши мениджър по въпросите 
на ЕС – европейски служител за връзка, Фландер 
Марк, Фландрия, Белгия; проф. Мария Николова, 
заместник-мениджър на Центъра за компетент-
ност „Фундаментални транслационни и клинични 
изследвания на инфекции и имунитет“; г-н Хорхе 
Молина Вилануева, директор по въпросите на ЕС 
във фондация ADItech, област Навара, Испания.
 Вторият ден на конференцията започ-
на с основен доклад на Карина Ангелиева, за-
местник-министър в Министерството на на-
уката и образованието със сектор „Наука“. 
Темата на доклада „Устойчиво виждане за път-
ната карта на българската изследователска ин-
фраструктура“ (Towards sustainable vision for 
the Bulgarian Research Infrastructure Roadmap) 
даде възможност да се представи ретрос-
пективно състоянието на фундаменталните 
и приложните изследвания в нашата страна.
 Четвърти панел: Нов програмен период. 
Изграждане на синергии между ESIF и Horizon 
Europe (New programme period, Building synergies 
between ESIF and Horizon Europe) беше с водещ 
г-н Иван Попов, представляващ изпълнителна-
та агенция Оперативна програма „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“.  Панелистите 
проф. д-р Ян Хрушак (Чехия), председател на 
ESFRI и член на Съвета на EOSC, д-р Цанко Ге-
чев (България), Център по биология и биотехно-
логия на растителните системи в PlantaSyst; г-н 
Раймондас Пашкевичиус, директор на отдел в 
Министерство на образованието, науката и спорта 
(Литва), обсъдиха в дълбочина опита и уроците, 
извлечени от програмния период 2014 – 2020; но-
вите условия за програмния период 2021 – 2027; 
синхронизирането на процедурите на ЕК и на-
ционалните органи за финансиране въз основа 
на опита и изводите, извлечени от програмния 
период 2014 – 2020 г.; подходите за укрепване на 
връзката между науката и бизнеса чрез използ-

на координаторката на разпределената изследова-
телска инфраструктура ACTRIS (Сана Сорвари, 
Финландия), на управителя на инфраструктурата 
BBMRI (Франческо Флоринди, Италия) и на Ад-
риан Курай, бивш министър на науката и образо-
ванието на Румъния. Модератор на панела беше 
Ана Пройкова, професор в Софийския универси-
тет и делегат в Европейския стратегически фо-
рум за научноизследователски инфраструктури 
(ЕСФНИ), председател на стратегическата гру-
па за дигитални инфраструктури. Дискусията 
на панелистите беше насочена към подходите за 
идентифициране на инфраструктура за стратеги-
чески изследвания; отварянето на потенциалните 
съоръжения за научноизследователска инфра-
структура; преосмислянето на пътните карти на 
научноизследователската инфраструктура като 
инструмент за върхови постижения и капаци-
тет за НИРД; засилването на сътрудничеството 
в Европа за приобщаване във всички региони.
 Втори панел: Споделен опит и следващи 
стъпки към дългосрочна устойчивост на изсле-
дователските инфраструктури (управление, 
политики за устойчивост, финансиране, въз-
действие и сътрудничество) (Shared experience 
and next steps towards long-term sustainability of RIs 
(management, sustainability policies, funding, impact 
and collaboration) беше модериран от Арно Мори-
сон, а панелисти бяха д-р Фолц (Германия), бивш 
зам.-председател на стратегическата група на 
ЕСФНИ за околна среда; д-р Анелия Караджино-
ва, ръководител на лаборатория в Института Рут-
гер Бошкович (Хърватия), възпитаничка на Физи-
ческия факултет на Софийския университет; д-р 
Яна Колар, изпълнителен директор на Централ-
ната европейска изследователска инфраструктура 
(Central European Research Infrastructure Consortium 
– ERIC, Словения); проф. Маргарита Апостолова, 
ръководителка на Лаборатория по медикобиоло-
гични изследвания в Институт по молекулярна 
биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН. Панелис-
тите обсъждаха финансирането на различните 
етапи – възникващи проекти, етап на изпълнение; 
мониторинга на резултатите от изследванията на 
подкрепените изследователски инфраструкту-
ри; финансирането на национални пътни карти 
чрез структурните фондове и други източници.
 Трети панел: Заличаване  на различията в 
иновациите в Европа – Центрове за върхови по-
стижения и Центрове за компетентност като 
отговор на засилената способност и видимост 
(организация, политики за устойчивост, финанси-
ране) (Closing Innovation gap in Europe – Centers 
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върхови постижения и Центрове за компетентност.
Послеслов
 На 4 декември 2019 г. правителството одобри  
22 250 000 лв. за поддържане на научните инфра-
структури, включени в Националната пътна карта 
(НПКНИ) от 2017 г. Парите ще бъдат използвани 
за  модернизиране и за оперативни разходи, как-
то и за персонала, работещ в инфраструктурите.
 Средствата са за втория етап (2020 – 
2021) на изпълнението на пътната карта. През 
първия етап, 2018 – 2019 г., МОН предоста-
ви 10,7 млн. лв. от националния бюджет за 
преструктуриране и доизграждане на науч-
ните инфраструктури, включени в НПКНИ.
 Пътната карта ще се изпълнява до 2023 г., 
като на базата на периодична международна оцен-
ка могат да се предлагат нови национални инфра-
структури и/или надграждане на съществуващи 
научни комплекси с регионално и европейско 
значение. Основна цел на НПКНИ е да подкрепи 
националните научни инфраструктури и да под-
помогне присъединяването им към съответните 
паневропейски структури за постигане на сътруд-
ничество между учените в страната и чужбина. 
Достъпът до модерна научноизследователска ин-
фраструктура е и важен фактор за привличането 
и задържането на най-добрите студенти, докто-
ранти и изследователи (https://naukamon.eu/22).

ването на финансови инструменти; включване-
то на финансови инструменти в изследователски 
програми през програмния период 2021 – 2027.
 Петият панел обсъди Транснационалния 
достъп до научните инфраструктури и общи-
те предизвикателства в Европейското изследо-
вателско пространство, свързани с големите 
данни, отворените данни и отворените ино-
вации (transnational access to RIs and common 
challenging in the ERA of Big data, open data and 
open innovations)  с водещ д-р Ян Хрушак. Пане-
листи бяха д-р Боб Джоунс, инициатива за мъгля-
вината Хеликс (Helix nebula initiative, CERN), д-р 
Десислава Петрова-Антонова, проект GATE-Big 
Data за интелигентно общество, финансиран от 
програмата Widening, Horizon 2020; д-р Тиберий 
Игнат, Асоциация услуги за научни знания по от-
ворена наука; проф. Панос Аргиракис, Солунски 
университет, член на e-IRG и стратегическата гру-
па за дигитални инфраструктури; д-р Димитър 
Проданов, старши изследовател в IMEC, Белгия.
 Конференцията приключи с оживени дис-
кусии от страна на участниците в залата, които 
се спряха на всички теми, които бяха включе-
ни в панелните дискусии. Интересът беше мно-
го голям и беше предложено да се организира 
тематично свързана конференция през 2024 г., 
когато ще е приключило проектното време на 
новофинансираните от ОП НОИР Центрове за 

RESEARCH INFRASTRUCTURES OF THE FUTURE (FUTURIS)
Ana Proykova

Abstract: The Bulgarian Ministry of Education and Science and the Executive Agency for the Operational Program 
Science and Education for Smart Growth organized the international conference on Research Infrastructures of the 
Future in Sofia, 10 – 11 December 2019. Over 250 participants presented their vision for synchronizing national 
and EU efforts towards the next programming period (2021 – 2027) in the context of the long-term sustainability 
of European research and innovation infrastructures. The key topics of the conference were discussed in panels 
featuring representatives of the European Commission, politicians from EU Member States and coordinators of 
large pan-European research infrastructures. The Ministry of Education and Science of Bulgaria also presented the 
principles for updating the National Roadmap for Research Infrastructure, which will be published in 2020. By the 
end it was suggested that a thematically related conference should be organized in 2024, when the project time of 
the recently funded Centers of Excellence and Competence Centers will be over.
Key words: Research Infrastructures, National Roadmap, long-term sustainability

ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА СПИСАНИЕ „НАУКА“
http://spisanie-nauka.bg/

В НЕГО ЩЕ НАМЕРИТЕ ОН ЛАЙН ВСИЧКИ БРОЕВЕ ОТ БР. 6/2010,
КАКТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА БРОЕВЕТЕ ОТ 2001 Г. ДОСЕГА
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ните услуги за кариера и мобилност на уче-
ните: университети (7470), международни и 
междуправителствени организации (200), го-
леми компании (315), частни научни организа-
ции (342), публични научни институти (2125), 
научни лаборатории (1083), малки и средни 
предприятия (1018) и др.

• Над 25 700 учени са регистрирани на портала 
за заетост (EURAXESS Jobs Portal). 

• Над 36 000 учени и организации в трети стра-
ни регулярно се информират от EURAXESS 
Worldwide. 

 Понастоящем ролята на EURAXESS се про-
меня: 
• Налице са нови предизвикателства пред мре-

жата, свързани с прилагането на Европейската 
рамка за научна кариера [4] и Принципите за 
иноватовно обучение на докторанти [5]. 

• Европейският дневен ред в областта на Отво-
рената наука и Отворените иновации, вкл. нас-
коро стартиралият Европейски отворен научен 
облак, изискват сериозни промени в научната 
среда и нови компетенции от учените и инова-
торите. Както е посочено в доклад на Посто-
янната работна група по Човешки ресурси и 
мобилност (SWG HRM) [6] към Комитета за 
Европейското научноизследователско прос-
транство и иновации (ERAC), изследователите 
се нуждаят от нови умения, свързани с публи-
куването с отворен достъп в областта на нау-
ката за данни и научния диалог с гражданите.

• За EURAXESS е необходимо да укрепи ролята 
си в подкрепа на научните организации за из-
граждане на среда, подкрепяща креативността 
и върховите научни постижения на младите 
учени и докторантите, осигуряваща високи 
академични стандарти, високо качество на 
научното ръководство на докторантите, както 
и възможности за междусекторен и междуна-
роден опит и придобиване на интердисципли-
нарни и преносими умения. 

• Не на последно място, EURAXESS има съ-

1. Увод
 EURAXESS е паневропейска мрежа, съз-
дадена за подпомагане на политиката в областта 
на кариерата и мобилността на учените – прио-
ритет 3 на Европейското научноизследователско 
пространство (ERA). При създаването ѝ мрежата 
се стреми да съдейства за преодоляване на бари-
ерите пред мобилните учени. Понастоящем мно-
жество EURAXESS центрове за услуги (ESC), 
EURAXESS контактни лица (ECP) и национални 
координиращи звена (BHO) подпомагат научни-
те организации и университетите в цяла Европа 
за подготовка на техните планове за прилагане на 
Стратегията за човешките ресурси в науката [1], и 
по-специално – за преодоляване на идентифици-
раните проблеми във връзка с Европейската харта 
за учените и Кодекса за поведение при наемане 
на учени [2], както и принципите за Отворено, 
прозрачно и основано на постижения наемане на 
учени [3]. Редица EURAXESS организации имат 
активна роля и като Центрове за кариерно разви-
тие (CDC), подпомагащи активно професионално-
то израстване на учените. Много от членовете на 
мрежата предоставят също така специализирани 
услуги в подкрепа на трансфера на знания, интер-
секторната мобилност на учените и сътрудничест-
вото „индустрия – академия“. 
 Днес мрежата EURAXESS обхваща голям 
брой организации в Европа и в света, които подпо-
магат не само учените и иноваторите, но и техните 
организации1: 
• Над 600 EURAXESS центъра в 42 държави (49 

BHO, 194 ESC, 370 ECP), 72 CDC с над 1250 
служители.

• Екипи на EURAXESS Worldwide подпомагат 
научната диаспора и привличане на таланти в 
Европа от Азия, с отделни офиси в Китай, Ин-
дия и Япония, Латинска Америка и Карибите, 
Северна Америка, както и специализирани ин-
формационни сайтове в Южна Корея, Австра-
лия и Нова Зеландия. 

• Над 15 300 организации, регистрирани на пор-
тала на EURAXESS portal, ползват предлага-

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА КАРИЕРА 

И МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИТЕ EURAXESS
Доц. д-р Елисавета Гурова, 

Светлана Димитрова

1 according to data on https://euraxess.ec.europa.eu accessed on 31.03.2019
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ществена роля и за кариерното развитие на же-
ните в науката, така че да допринесе за тяхната 
по-добра интеграция в научните организации, 
както и за по-голяма прозрачност в наемането 
и промотирането им. 

 Тази статия представя стратегически под-
ход, разработен през последните няколко месеца 
от екип на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (СУ) във връзка с подготовката на про-
ект по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ за 
мрежата EURAXESS, на който СУ е избран за ко-
ординатор. В началото се разглеждат тенденциите 
в Европа, които имат отношение към кариерата и 
мобилността на учените. Въз основа на различ-
ни методи за анализ са определени предизвика-
телствата пред EURAXESS. Накрая са описани 
основните дейности, които трябва да реализират 
стратегията и специфичните цели за бъдещото 
развитие на мрежата и гарантиране на мисията ѝ, 
заложени в проекта EURAXESS TOP V, който ще 
стартира през септември 2021 г. 
2. Тенденции в Европейската политика за нау-
ка и иновации
 2.1. Създаване на Отворен трудов пазар за 
учените в Европа 
 През последните десетилетия в Европей-
ския съюз (ЕС) се отделя специално внимание на 
науката и иновациите като основни градивни бло-
кове на икономиката, основана на знания:
• От 2000 г. досега в центъра на политиката на 

ЕС е създаването на ERA [7] в 6 приоритетни 
области: ефективни национални научни сис-
теми, оптимално сътрудничество и съвместно 
ползване на ключови научни инфраструктури, 
отворен трудов пазар за учените, равенство на 
половете в науката, оптимална циркулация, 
достъп и трансфер на научни знания (вкл. цир-
кулация на знания и отворен достъп) и между-
народно сътрудничество. 

• В рамките на Стратегията Европа 2020, воде-
щата инициатива Иновационен съюз [8] на-
бляга на развитието на ERA и превръщането 
на ЕС в световен научен играч. Специално 
внимание се отделя на преодоляване на пре-
пятствията пред иновациите (вкл. недостиг на 
умения), както и на промяна на съвместната 
работа между секторите, така че да се улесни 
партньорството в иновациите на европейски-
те организации, националните и регионалните 
власти и бизнеса. 

• На множество форуми на високо равнище се 
изтъква ролята на университетите в икономи-
ката на знания и се обръща внимание на необ-

ходимостта от синхронизиране на политиките 
в областта на науката и иновациите с тези за 
висшето образование, както и осигуряване на 
синергия между финансовите инструменти, 
организациите и хората, участващи в ERA и 
Европейското пространство за висше образо-
вание (EHEA). Необходими са допълнителни 
мерки за преодоляване на недостига на ино-
вационни умения, за привличане на младите 
хора към науката, технологиите, инженерните 
дисциплини и математиката, както и за ползва-
не на научните резултати в обучението и оси-
гуряване на високо качество при подготовката 
на студенти и докторанти. Разглежда се също 
и мобилността на студентите и академичния 
състав, за да се преодолеят „административни-
те и бюрократични препятствия, които пречат 
на университети и други образователни инсти-
туции да работят безпроблемно през граница“ 
[9].

 Учените заемат централно място в полити-
ческите действия поради ролята им в триъгълника 
на знания – като създатели на знания и подпома-
гащи трансфера им в индустрията и образование-
то. Затова с приоритет се разглежда укрепването 
на знанията и уменията им, както и на бъдещите 
изследователи. Особено внимание се обръща на 
дигиталните, предприемаческите и преносимите 
умения на новите научни генерации, уменията за 
реализиране на Отворена наука, както и възмож-
ностите им за диалог с гражданите и индустрията, 
така че по-добре да насочат научните изследвания 
към решаване на проблеми на икономиката и об-
ществото. Привличането на таланти от други дър-
жави в Европа е от особено значение и те се считат 
за „ключов катализатор на науката и развитието в 
ERA“. Постигането на равенство на половете в 
науката и особено баланс в участието на жените 
в ръководните органи е един от приотритетите на 
ERA [10].
 За подпомагане на кариерата и мобилността 
на учените през годините са предприети много 
инициативи в ЕС, свързани с отстраняване на ба-
риерите пред мобилността на учените [11], под-
помагане на многостранен кариерен път на уче-
ните [12], създаване на Европейско партньорство 
за учените [13, 14] и др. Както беше споменато 
по-горе, Отвореният трудов пазар за учените в Ев-
ропа е приоритет на ERA и прогресът му ежегод-
но се наблюдава от Постоянната работна група по 
Човешки ресурси и мобилност към ERAC.
 2.2. Отворена наука и отворени иновации
 Понастоящем в центъра на политиката на ЕС 
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за наука и иновации е визията за Европа, свързана 
с Отворена наука, Отворени иновации и Отворе-
на към света [6]. Широкото ползване на разноо-
бразни дигитални технологии и глобализацията са 
двигатели на новите модели на наука и иновации, 
които цялостно променят иновационната екосис-
тема. В ЕС се изтъква, че е необходимо не само 
да се ускори трансферът на знания с цел ползва-
нето им за иновации, но и максимално да се полз-
ват възможностите на BIG Data и европейските 
научни инфраструктури, така че да допринесат за 
икономиката и обществото и да ускорят растежа 
и конкурентоспособността на ЕС [15]. Два са ос-
новните стълбове на Отворена наука: първо, раз-
витие на адекватна научна инфраструктура, която 
да я подкрепя, и европейска рамка за обработка на 
данни; второ, промотиране на отворения достъп 
до научни данни и тяхното управление, така че да 
са лесно откриваеми, достъпни, интероперабил-
ни и повторно използваеми (Findable, Accessible, 
Interoperable and Re-usable – FAIR). През 2018 г. 
успешно стартира Европейският отворен научен 
облак, който подкрепя концепциите за FAIR дан-
ни и отворен достъп и предоставя възможности 
на учените да се възползват от възможностите на 
науката, основана на данни. 
 Във връзка с реализирането на политиката 
за Отворена наука и Отворени иновации са оп-
ределени потребностите от промени в системите 
за наука и иновации. В доклад на Постоянната 
работна група за Отворена наука и иновации към 
ERAC [16] са анализирани бариерите в областта 
и идентифицирани различни действия, свързани 
с реформа на системите за оценяване в науката, 
въвеждане на отворените данни като стандарт 
в работата на общественофинансираните науч-
ни организации, въвеждане на: нови критерии за 
оценка на научните постижения; принципите за 
FAIR данни; отворен достъп и стимулиране на 
нови модели за публикуване с цел трансфер на 
знания. Изискванията за действия от страните 
членки на ЕС са залегнали в Препоръка на Евро-
пейската комисия [17]. Особено внимание е отде-
лено в документа на уменията и компетенциите 
на учените, както и необходимостта от обучение, 
свързано с отворения достъп, мениджмънта на на-
учните данни, вкл. запазването и обработката им. 
Много важно е да се въведат инициативи, така че 
да се стимулират учени, които споделят данни-
те си, а обществено финансираните организации 

да въведат механизъм за оценка и мотивиране на 
споделянето на научна информация, както и нови 
индикатори за отвореност и широко социално въз-
действие на научните резултати.
3. Предизвикателства пред EURAXESS
 3.1. Методология
 От авторите беше предприет стратегически 
подход за преодоляване на предизвикателствата 
пред EURAXESS, както и цялостно подобряване 
на работата на мрежата.
• Първоначално беше направен преглед на по-

литическите приоритети в областта на кари-
ерата и мобилността на учените, на редица 
вътрешни документи на мрежата, както и на 
планираната дейност в проекта EURAXESS 
TOP IV2 . Особено внимание беше отделено на 
резултатите от проекта EURAXESS TOP III3  и 
по-специално на разработения документ за бъ-
дещето на EURAXESS [18]. 

• На тази основа беше подготвена концепция, 
определяща основните стратегически цели за 
развитие на EURAXESS, която беше предста-
вена за обсъждане от работна група, създаде-
на с цел да консултира СУ при подготовката 
на проекта EURAXESS TOP V и включваща 7 
представители на BHO. 

• По време на среща (юни 2018 г.) на представи-
тели на националните координатори авторите 
организираха структурирани дискусии за оп-
ределяне на основните задачи пред мрежата 
по всяка от определените в концепцията стра-
тегически цели. 

• В резултат на срещата беше подготвен списък 
от задачи и дейности към всяка от стратегиче-
ските цели. Списъкът беше финализиран след 
обсъждането му в работната група по време на 
скайп конференция през август 2018 г.

• С цел по-добро адресиране на нуждите на ця-
лата мрежа, а не само на националните коор-
динатори, през септември 2018 г. екипът на 
СУ инициира широка консултация с всички 
участници в EURAXESS. За целта беше под-
готвена онлайн анкета, която беше изпратена 
до всички членове на мрежата с молба да оце-
нят от 1 до 5 важността на различни дейности 
и задачи. 

• Резултатите от проучването и определените 
приоритетни за мрежата дейности бяха пред-
ставени по време на среща на всички нацио-
нални координатори през октомври 2018 г. 
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2 стартирал на 1 септември 2018 г.
3 приключил на 31 август 2018 г.
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• изграждане на споделена среда за знания на 
национално ниво, която е гъвкава и отговаря 
на потребностите на ползвателите, като оси-
гурява познавателните услуги да са бързи, 
надеждни, лесни за ползване, интуитивни и с 
лесно разбираема терминология;

• подобряване на сътрудничеството на нацио-
нално ниво между членовете на EURAXESS.

 Използваният подход за широко допитване 
до мрежата очевидно показва голямата потреб-
ност от нови знания и умения на повечето чле-
нове на EURAXESS, като се използват различни 
средства за придобиването им. С висок приоритет 
са и дейностите за укрепване на сътрудничест-
вото на национално и регионално ниво. Поради 
наличието на добра интеграция на членовете на 
EURAXESS в Скандинавските страни, там не се 
разглежда с приоритет регионалното сближаване, 
но затова пък се акцентира на споделеното диги-
тално пространство, което да подпомага споделя-
нето на знания, лесно намиране на информация и 
интуитивни услуги.
 3.3. Идентифицирани слабости на 
EURAXESS
 Направеният критичен анализ показва, че 
основната група проблеми на EURAXESS е свър-
зана с предлаганите от мрежата услуги:
• Повечето ESC и ECP предпочитат да предлагат 

традиционни услуги, свързани с мобилността 
на учените. Основен проблем за разширяване 
на портфолиото от услуги е липсата на финан-
сови ресурси и национална подкрепа. В про-
екта EURAXESS TOP III са разработени нови 
услуги, които са допринесли за стартиране на 
центрове за развитие на кариерата на учените 
в редица европейски държави. По този начин 
EURAXESS е отбелязала напредък към реали-
зиране на мисията си за приоритет 3 на ERA – 
за подпомагане на Отворения трудов пазар за 
учените в Европа и реалзиране на „петата сво-
бода“ – свободна циркулация на знания в ЕС. 

• В мрежата са възникнали различни модели на 
сътрудничество – на национално и регионал-
но ниво, в рамките на практически общности 
или тематични експертни мрежи. Някои ESC 
и ECP показват високи компетенции в разши-
рена гама от услуги – подпомагащи кариерата 
на учените, сътрудничеството с индустрията, 
технологичния трансфер и защитата на инте-
лектуалната собственост. Тези „полюси на зна-
ния“ са използвани нееднократно от мрежата, 
но е необходимо по-добре структурирано съ-
трудничество, за да се използват пълноценно 
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Последвалите дискусии допринесоха за окон-
чателното оформяне на дейностите по всяка от 
стратегическите цели, определени в първона-
чалната концепция. 

 3.2. Резултати от допитване до участници-
те в EURAXESS 
 В проучването бяха поставени следните въ-
проси: „Как EURAXESS подпомага работата ви и 
как може да ви бъде по-полезна? Как EURAXESS 
може да бъде по-полезна за учените? Какво счита-
те, че трябва да се постигне през следващите 5 – 
10 години в EURAXESS и какво да се промени?“. 
Участниците в мрежата бяха поканени да оценят 
важността на идентифицираните дейности и теми 
от интерес, като ползват 5-степенна скала. В про-
учването се включиха 151 членове на мрежата, 
което представлява около 10%. Най-висока оценка 
(4,5 и 4,6) са получили следните дейности:
• укрепване на знанията и компетенциите на 

EURAXESS чрез обмен на кадри, менторство, 
побратимяване (twining) и др.;

• разширяване на компетенциите на персона-
ла чрез широкомащабно обучение (семинари, 
уебинари) като се диференцират нуждите на 
нови, опитни и водещи служители;

• разширяване на знанията и уменията на персо-
нала на EURAXESS за предлагане на широка 
гама от услуги (широко национално обуче-
ние);

• подобряване на сътрудничеството на нацио-
нално ниво между членовете на EURAXESS;

• укрепване на регионалното сътрудничест-
во и обмена на знания между членовете на 
EURAXESS;

• по-добро позициониране на EURAXESS в 
програмите за наука и иновации на ЕС и съ-
трудничество с националните контактни лица 
в Хоризонт Европа, асоциацията Мария Скло-
довска-Кюри, ERASMUS+ и др.

 Интересно е да се отбележи, че на регионал-
но ниво в Скандинавските страни е проведена фо-
кус група, която е обсъдила поставените въпроси 
и е определила като най-важни следните: 
• разширяване на компетенциите на персона-

ла чрез широкомащабно обучение (семинари, 
уебинари), като се диференцират нуждите на 
нови, опитни и водещи служители;

• укрепване на знанията и компетенциите на 
EURAXESS чрез обмен на кадри, менторство, 
побратимяване (twining) и др.; 

• сценарии за предлагане на услуги за кариерно 
развитие и привличане на таланти на нацио-
нално и институционално ниво;
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наличната специализация и водещи компе-
тенции. Основната слабост е на национално 
ниво – не само в недостатъчното сътрудни-
чество и интеграция на локалните центрове на 
EURAXESS, но и в техния общ капацитет за 
обслужване на учените.

• Налице е голямо разнообразие в начина на 
структуриране и работа на националните мре-
жи, както и на услугите, предлагани от ESC и 
ECP, което се отразява на качеството на услу-
гите. Липсват общоприети стандарти за основ-
ните услуги на EURAXESS и е трудно да се 
съпоставят събираните статистически данни 
от всички центрове, както и да се оцени ця-
лостната работа на мрежата. Услугите се раз-
личават по използваните работни процедури и 
по начина на предлагане – от самите служите-
ли или чрез насочване към други специализи-
рани звена, онлайн или офлайн. Върху качест-
вото на услугите влияе и голямото текучество 
в персонала на EURAXESS, както и недоста-
тъчните му знания и умения. 

• Друг важен въпрос е насочен към целевата ау-
дитория на EURAXESS. Някои центрове пред-
лагат услуги само на индивидуални учени, 
докато други – и на заинтересованите органи-
зации. В рамките на EURAXESS TOP III е ус-
тановено, че голям брой ESC и ECP не събират 
отзиви от клиентите си и не разбират добре 
техните потребности, което от своя страна е 
пречка за задоволяване на очакванията им. На-
ред с това в EURAXESS не се прави разлика 
между различните категории учени – мъже/
жени, според стадия в кариерата им и др. За-
това е много важно да се проучат дейностите 
и потребностите на различните категории уче-
ни, така че да им се предлагат услуги, по-добре 
насочени към техните реални нужди. 

 Друга група от проблеми е свързана с види-
мостта и идентичността на EURAXESS: 
• Повечето центрове на EURAXESS се иден-

тифицират с тяхната организация, когато об-
служват учените.  Освен това EURAXESS се 
възприема на национално ниво като Европей-
ска мрежа и EURAXESS центровете не се при-
познават като членове на националната мрежа. 
Очевидно не се работи достатъчно за имиджа 
на EURAXESS на национално ниво, както и 
липсват национални комуникационни страте-
гии. 

• Положени са много усилия за осигуряване 
на видимостта на EURAXESS в дигиталното 
пространство. За съжаление, националните 

портали съществено се различват и са необхо-
дими допълнителни усилия за техния дизайн, 
както и за повишаване на качеството на пред-
лаганите дигитални услуги и съдържание. 

 От изложеното по-горе може да се заключи, 
че бъдещото развитие на EURAXESS трябва да се 
основава не само на преодоляване на идентифици-
раните слабости, но и да се наблегне на осъщест-
вяване на ролята на EURAXESS за реализиране на 
приоритет 3 на ERA и подпомагане функционира-
нето на Отворения трудов пазар за учените в Ев-
ропа. Съществени бъдещи предизвикателства, на 
които мрежата трябва да отговори, произтичат от 
политиката за Отворена наука, както и за синергия 
между ERA и EHEA. EURAXESS трябва добре да 
се подготви за ролята си в подкрепа на обявени-
те като приоритети в Хоризонт Европа – Отворе-
на наука, Отворени иновации, за реализиране на 
принципа за отговорна наука и иновации, както и 
да съдейства за привличане на таланти в Европа и 
разгръщане на потенциала на иновациите и пред-
приемачеството. Важни въпроси, които мрежата 
трябва да адресира, са:
• диверсифициране на услугите за мобилни и 

уседнали (немобилни) учени, съобразяване с 
етапа от кариерата им (учени от категории R1 
до R4), с пола, националността, типа на изпъл-
няваните от учените дейности (наука, инова-
ции, предприемачество) и др.;

• подкрепа на екосистемата за наука и иновации 
– как да се премине от създаване на знания 
към иновации, как да се съблюдава принципа 
за отговорна наука и иновации, как да се реа-
лизира визията за Отворена наука и Отворени 
иновации, как да се подпомага трансфера на 
знания и тяхната валоризация;

• стратегическа ориентация на EURAXESS 
– развитие на широка гама от услуги за раз-
личните заинтересовани лица, използване на 
наличната специализация, осигуряване на ви-
соко качество и стандарти за услугите, както и 
видимост и идентичност;

• EURAXESS в дигиталното пространство – ди-
гитални услуги за новите генерации учени и 
млади предприемачи.

 4. Стратегически подход за бъдещето на 
EURAXESS
 Методологията на проекта EURAXESS TOP 
V [19] е основана на подхода за карти с баланси-
рани показатели (Balanced Scorecard – BSC) на Ка-
план и Нортън [20], където се разглеждат четири 
направления за формулиране на стратегия: финан-
сово, заинтересовани лица (клиенти), вътрешни 
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процеси и познания и развитие. Като основна цел 
на проекта EURAXESS TOP V  е формулирано 
„гарантиране на устойчивост на EURAXESS, ук-
репване на мрежата, така че да реализира миси-
ята си в приоритет 3 на ERA, и осигуряване на 
широко признание за качеството на услугите ѝ“. 
За реализирането ѝ са определени следните спе-
цифични цели (СЦ): 
• СЦ1: Укрепване на институционалните спо-

собности на национално ниво.
• СЦ2: Повишаване на качеството на услугите и 

удовлетвореността на потребителите.
• СЦ3: Разширяване на способностите за нови 

услуги съобразно нуждите на приоритет 3 на 
ERA. 

• СЦ4: Насърчаване на широка интеграция и съ-
трудничество между членовете на EURAXESS.

• СЦ5: Разширяване ролята на EURAXESS за 
изграждане на нови генерации учени и инова-
тори. 

• СЦ6: Повишаване видимостта на EURAXESS 
и ползването на услугите ѝ.

• СЦ7: Улесняване на потребителите с дигитал-
ни услуги.

 Всяка специфична цел е свързана с работен 
пакет (РП) и се реализира чрез определени задачи 
и дейности, измервани с предварително дефини-
рани индикатори за успех:
• РП3 – Силни центрове на EURAXESS: Дей-

ностите на РП3 са насочени към осъществя-
ване на СЦ1. В началото ще се наблегне на 
увеличаване на капацитета на членовете на 
EURAXESS на индивидуално и организацион-
но ниво. Това ще се осъществи чрез стратеги-
ческо моделиране и обучение на персонала. 
Предвижда се да се вземат мерки центровете 
на EURAXESS да се позиционират по-добре 
в собствената си институция и да могат да я 
подпомагат за изграждане на атрактивна сре-
да за учените. Както е показано на Фигура 1, 
РП3 е основен градивен блок за бъдещето на 
EURAXESS, без който не може да се повиши 
качеството на традиционните услуги (РП4), да 
се разшири гамата от услуги (РП5), както и да 
се привличат таланти (РП7). 

• РП4 – Високо качество на услугите на 
EURAXESS: СЦ2 е в центъра на дейностите 
в РП4. Ключът към задоволяване на клиентите 
е да се разберат потребностите им и след това 
да се създадат услуги, насочени към техните 
нужди и с гарантирано качество. Предвиде-
но е да се използва постигнатото от мрежата 
и наличните добри практики като основа за 

създаване на механизъм за обратна връзка и 
стандарти за качество. Първата стъпка е да се 
проведат дискусии с разнообразни потенциал-
ни клиенти на 6 регионални кръгли маси, кое-
то ще е в основата на разработването на нови 
услуги в РП5 и по-добро сътрудничество с 
всички заинтересовани лица в РП7. Високото 
качество на услугите от своя страна ще допри-
несе за по-широко признание и видимост на 
EURAXESS (РП8).

• РП5 – Разширени услуги за кариерно разви-
тие: РП5 е в центъра на моделираното бъде-
ще на EURAXESS с оглед на подготовката на 
мрежата да изпълни стратегическата си мисия 
в ERA. За реализиране на СЦ3 в РП5 ще бъдат 
разработени не само специфични услуги съо-
бразно етапа в кариерата и пола на учените, но 
мрежата ще се подготви да посрещне предиз-
викателствата, свързани с Отворена наука и 
Отворени иновации. Разработените услуги в 
РП5 ще подпомагат дейностите на РП7, насо-
чени към новите генерации от учени, иновато-
ри и млади предприемачи. РП5 ще се възполз-
ва от услугите и средствата, предлагани в РП6 
и РП9.

• РП6 – Интеграция на мрежата и сътруд-
ничество: EURAXESS се характеризира с 
голямо разнообразие в дейността и различни 
модели на сътрудничество. За осъществяване 
на СЦ4, дейностите в РП6 са насочени към 
трансфер на знания и по-добро използване 
на вече създадените в мрежата инструменти. 
Това е особено важно за укрепване на отдел-
ните центрове на EURAXESS (РП3), подобря-
ване качеството на услугите (РП4) и широко 
предлагане на нови услуги (РП5). Планирано-
то сътрудничество с EURAXESS Worldwide 
ще ангажира, от една страна, всички центрове 
в Европа да подкрепят международните звена, 
а от друга – ще допринесе за привличане на 
таланти в Европа (РП7). Дигиталната среда на 
РП9 ще подкрепя практическите общности и 
тематичните мрежи на РП6. 

• РП7 – Привличане и развитие на таланти 
в науката и иновациите: Фокусът на РП7 е 
към външните връзка на EURAXESS за осъ-
ществяване на СЦ5. В настоящата „война за 
таланти“ EURAXESS може да намери нова 
роля за насърчаване на интереса към науката 
и иновациите, привличане на таланти и дивер-
сифициране на кариерата на младите хора. От 
значение е укрепването на сътрудничеството 
на EURAXESS с различни заинтересовани 
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(РП9) ще захранват с информация и ще под-
крепят целите на РП8. 

• РП9 – Дигитални услуги и средства: От 
години в EURAXESS се обръща сериозно 
внимание на присъствието на мрежата в ди-
гиталното пространство. Целта на РП9 е да 
подобри преживяванията на потребителите 
на дигиталните услуги и съдържание, както 
и да ги разнообрази (СЦ7). РП9 ще подкрепи 
администраторите на националните порта-
ли да интегрират новите дигитални услуги и 
да постигнат по-добър дигитален маркетинг 
(РП8). Предвидено е да се подобри качество-
то на предлаганите дигитални услуги, както за 
членовете на EURAXESS, така и за външните 
заинтересовани лица – учени и организации. 
Ще се разработят нови дигитални услуги за 
подпомагане на качеството на услугите (РП4) 
и дейностите на EURAXESS в областта на От-
ворена наука и Отворени иновации (РП5), как-
то и сътрудничеството с индустрията (РП7). 
Така РП9 се превръща в градивен блок за ди-
гиталния EURAXESS и подкрепа на всички 
работни пакети на проекта EURAXESS TOP V.

лица, напр. малки и средни предприятия, кои-
то да получат целенасочена подкрепа в разви-
тието си. Така EURAXESS ще може успешно 
да повиши видимостта си (РП8) и по-добре да 
се позиционира в националната екосистема. 
Задачите в РП7 ще бъдат подкрепяни от дей-
ностите в РП6 и РП9.

• РП8 – Видимост на EURAXESS: Незавивимо 
от комуникационните дейности през послед-
ните години, все още EURAXESS не е особе-
но разпознаваема на национално ниво. Затова 
РП8 се стреми да разшири видимостта и при-
знанието на EURAXESS сред политиците и 
участниците в системата за наука и иновации 
(СЦ6). Предвидени са дейности за по-добро 
адресиране на посланията в националните 
комуникационни планове и предприемане на 
различни популяризационни мерки. РП8 ще 
подкрепи дейностите за сътрудничество в 
РП7. На практика всички проектни дейности 
– за укрепване на центровете на EURAXESS 
(РП3), повишаване качеството на услугите 
(РП4), разширяване на гамата от услуги (РП5) 
или предлагане на нови дигитални средства 

Фигура 1. Връзкa между работните пакети на проекта EURAXESS TOP V
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5. Заключение 
 Предложеният стратегически подход ще 
допринесе за преодоляване на идентифицира-
ните слабости и разширяване на услугите на 
EURAXESS, което е в основата на осъществяване 
на мисията му в приоритет 3 на ERA. Вклюването 
на всички 42 национални мрежи на EURAXESS 
в предложените дейности и задачи ще гарантира 
въздействие в широк географски диапазон – не 
само в ЕС, но и в страните, асоциирани към Хори-
зонт 2020. 
 Очаква се да се създадат нови възможности 
за кариерата на учените, както в публични, така и 
в частни научни и иновативни организации, така 
че да се ускори циркулирането на знания в Европа 
и по-добре да се използват научните инфраструк-
тури, вкл. Европейският отворен научен облак. 
Много важни са мерките за подкрепа на младите 
предприемачи и малките и средни предприятия, 
така че да се повиши иновационният потенциал 
в ЕС, което да подпомогне растежа и конкуренто-
способността на европейската икономика. 
 Дейностите за привличане на таланти в на-
уката и подкрепата на кариерата на жените учени 
ще способстват за преодоляване на редица слабо-
сти на научната екосистема. Поставеният акцент 
върху дигиталните услуги, и особено на ползва-
нето на портала на EURAXESS (Jobs Portal), ще 
способства за по-лесно свързване на търсещите и 
предлагащите работа в областта на науката и ино-
вациите. 
 Много важна е ролята на EURAXESS в под-
крепа на по-атрактивна институционална среда 
за наука, вкл. за осъществяване на промените, 
свързани с Отворена наука и Отворени иновации. 
Стратегическата насока към широка гама от услу-
ги, подкрепящи кариерата на учените и иновато-
рите, ще допринесе за преодоляване на липсата на 
знания и умения на учените, необходими в проме-
нящата се екосистема. 
 Не на последно място по значение, разви-
тието на дигиталните услуги и съдържание, вкл. 
предлагане на единна дигитална платформа за 
учените и техните организации, е в унисон с тен-
денциите за изграждане на Единен дигитален па-
зар в Европа.

Благодарности: Авторите изразяват признател-
ността си към членовете на международната ра-
ботна група за подготовка на проекта EURAXESS 
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STRATEGY FOR ENSURING SUSTAINABILITY OF 
THE EUROPEAN NETWORK FOR CAREER AND MOBILITY OF RESEARCHERS EURAXESS

Elissaveta Gourova, Svetlana Dimitrova

Abstract: EURAXESS is a pan-European network and a special tool for implementing the ERA priority 3 in the 
area of career and mobility of researchers. This paper presents a strategic approach developed in the last few months 
under the guidance of Sofia University EURAXESS team, selected as coordinator of the Horizon 2020 EURAXESS 
TOP V project. Initially, the recent trends influencing the career and mobility of researchers in Europe are outlined. 
On bases of analysis using various methods are specified the challenges in front of EURAXESS. As a follow-up, 
the main activities are presented aimed at realizing the strategy and the specific objectives for the development of 
the network and ensuring its mission, which underpin the activities of the EURAXESS TOP V project to start in 
September 2021. 
Key words: career, mobility, researchers, strategy, research policy

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 На 23 и 24 април 2020 г. в Заседателната зала на ИБЕИ - БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, 
София, ще се проведе „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“, посветен на 
10 години ИБЕИ – БАН. Семинарът се  организира от секция „Биология“ към Съюза на учените в 
България и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на 
науките. 
 Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят 
научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти. 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 ► БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
 ► БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
 ► БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА
      И МЕХАНИЗМИ НА АДАПТАЦИЯ 
 ► ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
 ► ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
 ► ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
 ► ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ.
 
 Допълнителна информация, покана и официална програма са качени на интернет сайт на се-
минара и на страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българ-
ската академия на науките: 
https://seminarofecology.wixsite.com/2020 и http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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1 Екипът по проекта е в състав: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), проф. д.с.н. Валентина Злата-
нова, проф. д.с.н. Светлана Съйкова и гл. ас. д-р Люба Спасова.
2 Обосновката на извадката на изследването е направена от проф. д.с.н. Светлана Съйкова, член на екипа на 
цитирания проект.

КАК БЪЛГАРИНЪТ РАЗБИРА 
УСПЕХА В ЖИТЕЙСКИ СМИСЪЛ?

Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова,
Институт по философия и социология – БАН

 1. Уводни бележки
 Настоящата статия се роди като продукт от 
осмислянето на съдържателните резултати от из-
пълнението на проект „Икономиката в сянка 
като девиантна практика“. Проектът е реализи-
ран през периода 2016 – 2019 г. от екип учени1 от 
Института за изследване на обществата и знание-
то при БАН. Екипът ни бе провокиран от възмож-
ността „икономиката в сянка“ да бъде разгледана 
през призмата на социологията на девиантното 
поведение – нещо, което не е правено до този мо-
мент нито в българската, нито в европейската из-
следователска практика. В основата на проекта 
бяха поставени предходни авторски изследвания 
[5, 4, 2], навеждащи на мисълта, че сенчестите 
икономически практики са типичен пример за де-
виантно поведение и затова правилното разбиране 
на „икономиката в сянка“ изисква фокусът да бъде 
поставен върху самата природа на сенчестите ико-
номически практики, както и мотивите на инди-
видите за прекрачване чертата на закона. Общата 
цел на проекта бе в контекста на класическите и 
най-новите теории за девиантното поведение [3, 
10, 6, 7, 8, 9, 11, 12] типичните сенчести икономи-
чески практики да се анализират като специфични 
модели и форми на девиантно поведение, като се 
разкрият специфичните за трансформиращото се 
българско общество хабитуси и социални полета 
на неформалността [1] и с тях да се обяснят ос-
новните модели на неформално (сенчесто) иконо-
мическо поведение на индивидите. Една от кон-
кретните цели на проекта бе да се установи какви 
са представите на хората за успеха в живота и 
по какъв начин тези представи повлияват на 
принципните нагласи за интернализиране или 
не на девиантни поведенчески модели.
 За да проверим тези зависимости, в рамки-
те на проекта реализирахме национално предста-
вително изследване „Сенчестите икономически 
практики като специфични форми на девиантно 

поведение“ (октомври – ноември 2018 г.). Изслед-
ването бе осъществено с двустепенна стратифици-
рана и гнездова извадка2. Предвиденият общ обем 
на извадката (n = 1000 лица) гарантира стохастич-
ната точност на оценката               със зададената 
максимално допустима грешка                   . Ем-
пиричната информация бе събрана по метода на 
стандартизираното интервю, с обход по домовете. 
Анализът на социодемографските характеристики 
на респондентите дава основание да се твърди, че 
в изследването са обхванати лица с характеристи-
ки, адекватно възпроизвеждащи реалната струк-
тура на българското население по пол, възраст, 
образование и местоживеене. Представеният тук 
анализ се основава изцяло на емпирични оценки, 
събрани при посоченото национално представи-
телно изследване.
 2. Представи за успеха – какво означава 
да си успял?
 Теориите за склонността към девиантно по-
ведение обръщат внимание върху факта, че често 
в основата на интернализирането на девиантни 
поведенчески модели стои неудовлетворението 
от социалната и личностната реализация на ин-
дивида. Всеки индивид си поставя определени 
лични цели и си набелязва ключови (релевантни 
и адекватни по негова преценка) стратегии за пос-
тигането на тези цели. По принцип, в процеса на 
социализация индивидите осъзнават културно за-
ложените цели и препоръчваните легитимни сред-
ства за тяхното постигане. Въпросът е как дейст-
ват индивидите в ситуация на дълготрайна и 
задълбочаваща се аномия – какъвто е случаят 
с българското общество: дали избират да оста-
нат в рамките на конформизма и приемат ми-
сълта, че в тези обективни условия не могат да 
постигнат целите си, или избират някой от мо-
делите за девиантно поведение, като аргумен-
тират този свой избор с желанието си да бъдат 
проспериращи и успешни.
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 Реализираното от нас изследване показа, че 
близо една втора от българското общество са го-
тови – при това съвсем съзнателно, да направят 
компромис със социалната си съвест и избират да 
бъдат нарушители на действащите закони, като 
аргументират този свой избор с неадекватност 
или несъвършенство на отделни законни актове, 
пропуски в отделни законови регламенти, неравно-
поставеност на индивидите пред закона и др. Тук 
се абстрахираме от този специфичен тип нагласи 
спрямо законодателството и неговото качество. 
Ще подчертаем обаче, че получените от нас оцен-
ки показаха, че индивидите в различна степен 
са изкушени от идеята да нарушат или да „за-
обиколят“ даден закон и тази тяхна склонност 
до голяма степен зависи от базовите им пред-
стави за това що е успех в живота и какво озна-
чава да си успял в живота.
 Установяването на представите на хората 
за успеха в живота бе една от основните задачи, 
които нашето изследване си постави. За да събе-
рем необходимата информация, конструирахме 
10 оценъчни твърдения, всяко от което поставящо 
нарочен фокус върху различни аспекти на успеха 
в житейски план. В следващите параграфи раз-
глеждаме получените оценки и мнения.
 Веднага трябва да кажем, че получените 
оценки са в границите на предварителните ни из-
следователски хипотези. Стъпвайки на предходни 
наши изследвания, направихме общото допускане, 
че значителна част от индивидите ще асоциират 
успеха най-напред с материалните постижения и 
дори директно – с възможността за генериране на 
пари и други материални богатства. На следващо 
място, според нашето допускане се подреждат 
възможностите за професионално реализиране и 
постигане на социално признание, както и реали-
зирания трансфер на знания, умения и житейски/
социален опит.
 Какво показват данните от изследването? 
Проведеното от екипа ни изследване разкри след-
ната картина на представите за съвременния бъл-
гарин за успеха в живота.
 Първо, изненадващо до известна степен, 
но най-голяма част от хората асоциират своя ус-
пех не толкова с личните си постижения в област-
та на професията или направеното за благото на 

обществото, колкото с ценностното и мисловно-
то наследство, което човек е оставил на свои-
те потомци и приемници. Очевидно, схващайки 
своята роля като създатели на нови поколения, 
62,8% от хората считат (Фигура 1), че успехът 
им като индивиди се измерва с това, на какво 
са научили своите деца и внуци. Тези оценки са 
рефлексия на типичното за българското общество 
патриархално мислене, което дори и в годините на 
дълбоката аномия  (нарушаване на закона – бел. 
ред.) не е отшумяло – вероятно дори се е засили-
ло. Индивидът схваща като първостепенна своята 
отговорност в създаването и възпроизводството на 
нови носители на социални и икономически отно-
шения. Затова за близо две трети от хората първо-
степенно важно е как са възпитали своите деца и 
внуци и какви житейски уроци са им предали. По 
този начин изследването показа, че на първо място 
се поставя междупоколенческият трансфер на со-
циален и житейски опит.
 Проверката показва интересни зависимости 
между изказаните оценки и социодемографските 
характеристики на изследваните лица.
 √ Макар полът да оказва относително сла-
бо влияние3 (Cramer V2 = 0.205; Chi-square c2 As. 
Significance = 0.000), все пак прави впечатление, 
че тази нагласа е по-силно изразена при жените: 
71,5% от жените и 53,9% от мъжете са заявили 
пълно съгласие с оценяваното твърдение, демон-
стрирайки по този начин високата си подкрепа за 
това, колко е важно как си възпитал своите деца и 
внуци и какво си им оставил като духовно и оце-
нъчно наследство;
	 √ Според възрастта (Cramer V2 = 0.313; Chi-
square c2 As. Significance = 0.000), пълно съгласие 
с оценяваното твърдение регистрираме най-ве-
че сред възрастовите групи между 36 и 45 год. 
(83,7%, както и сред лицата на възраст между 26 
и 35 год. (70,7%) и лицата на възраст между 56 
и 65 г. (67,7%). Най-ниската е тази стойност при 
най-младите лица до 25 год. (45,3%). Очевидно, 
хората на възраст за създаване и отглеждане на 
деца в най-висока степен са преценили значи-
мостта на предаване на традициите в семейството 
и затова са поставили силен акцент върху необ-
ходимостта родителите да научат своите деца и 
внуци на това, което би било ценно за бъдещия им 

3 При тълкуването на емпиричните данни от проведеното изследване са използвани два класически критерия 
за установяване на статистическа значимост между две променливи - Cramer V2 и Chi-square c2. Техните 
значения са следните: Cramer V2 има най-висока значимост при стойност 1,000 и най-ниска –  при стойност 
0,000. Значимостта на критерия Chi-square c2. е следната: за да бъде значим този критерий, стойността му 
трябва да бъде по-малка от 0,05, като при стойност 0,000 индикира най-силна в статистически смисъл зна-
чимост между две променливи.
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изразили повече мъже (65,2%), отколкото жени 
(46,5%). Най-вероятно това е израз на отколеш-
ни български традиции, които свързват една от 
главните отговорности на мъжа в семейството с 
изграждането на семеен дом, докато възпитанието 
на децата се възлага на жената.
 √ Зависимостите по възраст, населено място 
и семейно положение са твърде слаби, затова ще 
ги игнорираме.
 √ Относително слаба е и зависимостта меж-
ду образователния статус и оценките на рес-
пондентите (Cramer V2 = 0.137; Chi-square c2 As. 
Significance = 0.000). Все пак интересно е да се 
отбележи, че има низходяща линия на развитие 
– пълната подкрепа за оценяваното твърдение е 
най-висока при лицата с основно образование 
(66,7%) и постепенно намалява с увеличаването 
на образователната степен – 62,8% при лицата със 
средно общо образование, 47,8% при лицата със 
средно специално образование и 52,5% при лица-
та с висше/ полувисше образование. Тези оценки 
най-вероятно са рефлексия на някои типични сте-
реотипи, характеризиращи мисленето на хората с 
различни образователни степени, включително и 
фактът, че сред хората с по-високи образователни 
степени могат по-често де се срещнат идеалисти, 
хора с ясно изразени духовни стремежи и амби-
ции, с доминиращо желание за развитие в различ-
ни професионални области. Очевидно тези осо-
бености се отразяват на оценките за значимостта 
на съграждането на къща или придобиването на 
материални блага като измерители за житейски 
успех;
 √ Средна по сила е зависимостта между 
трудовия статус и характера на оценките (Cramer 
V2 = 0.418; Chi-square c2 As. Significance = 0.000). 
Пълна подкрепа за максимата, че успехът в живо-
та се измерва с това, дали човек е съградил къща 
и оставил значими материални ценности след себе 
си, са дали 85,5% от работодателите, но също така 
и 80,0% от безработните, 79,6% от студентите, 
62,5% от самонаетите, 61,0% от наетите лица. Ин-
тересно е, че само 10,0% от държавните служите-
ли са посочили пълно съгласие по този показател, 
а 90,0% са се ориентирали към частично съгласие;
 √ Най-висока е зависимостта на оценките 
от средномесечните доходи на респондентите 
(Cramer V2 = 0.484; Chi-square c2 As. Significance 
= 0.000). Най-високи относителни дялове на пъл-
но съгласие с изследваната максима са получени 
от седем категории лица – лицата с доходи между 
1201 и 1500 лв. (77,4%), лицата с доходи между 
1001 и 1200 лв. (72,1%), лицата с доходи между 

живот;
 √ Според образователния статус не откри-
ваме ярко изразена зависимост (Cramer V2 = 0.277; 
Chi-square c2 As. Significance =0 .000), но въпреки 
това са налице видими различия в дадените оцен-
ки. Така например пълна подкрепа на оценяваното 
твърдение е получена от 50,0% от лицата с основ-
но образование, 38,7% от лицата със средно общо 
образование, 73,9% от лицата със средно специал-
но образование и 79,2% от лицата с висше/ полу-
висше образование. В тази поредица не се вписват 
лицата със средно общо образование, доминира-
щият дял от които (48,3%) са дали частично съгла-
сие;
 √ Прегледът на оценките според трудовия 
статус на респондентите показва, че над 50,0% 
от повечето категории лица са дали пълно съгла-
сие, с което са изразили значимостта на това човек 
да предаде своите знания и наблюдения на под-
растващите поколения. Тези дялове са съответно 
80,0% при държавните служители, 79,6% при сту-
дентите, 75,0% при самонаетите, 66,7% при дома-
кините, 65,9% при наетите лица, 58,0% при рабо-
тодателите, 48,6% при пенсионерите.
 Второ, изследването потвърди наличието и 
на друга типична черта на българина, която се е 
съхранила и в наши дни: успелият човек се измер-
ва с това дали е съградил къща и оставил зна-
чими материални ценности след себе си. Това 
мнение се подкрепя от 55,7% от респондентите 
(Фигура 1). Очевидно, един от преките измерите-
ли за успеха в живота е създаването на материал-
ни блага, в т.ч. осигуряването на дом. В тази ло-
гика на мислене, според 53,8% от хората успехът 
в живота се измерва с това колко пари си успял да 
натрупаш. Тези оценки индикират, че съвремен-
ният българин е твърде силно фиксиран към пос-
тигането на материални цели. И макар да не сме 
сравними с американското общество, в което пос-
тигането на материален успех се възприема като 
висша ценност, към която се стремят всички, то 
установените оценки показват, че българинът по-
ставя постигането на материални успехи на едно 
от първите места в своята листа с житейски при-
оритети. Това знание ни казва много – чрез него 
могат да бъдат обяснени голяма част от действия-
та на индивидите, включително и склонността им 
към използване на девиантни модели:
 √ Проверката показва значимост с кое-
фициенти Cramer V2 = 0.196; Chi-square c2 As. 
Significance = 0.000 между пола на респондентите 
и характера на споделените от тях оценки. Инте-
ресно е, че по този показател пълно съгласие са 
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801 и 900 лв. (64,5%), лицата с доходи между 601 
и 700 лв. (60,3%), лицата с доходи между 401 и 
500 лв. (61,8%), но също така и с лицата до 200 лв. 
(100%) и лицата без доходи (86,3%).
 В този контекст следва да се тълкуват и 
оценките на 42,9% от респондентите, че успехът 
в живота се измерва с това, дали си успял да се 
възползваш от ситуациите, които животът ти 
е предоставил (Фигура 1). Прегледът на данните 
индикира следните статистически значими зави-
симости:
 √ Полът като основна социодемографска 
характеристика оказва сравнително слабо влияние 
върху оценките на респондентите (Cramer V2 = 
0.105; Chi-square c2 As. Significance = 0.004). Въп-
реки това е интересно да се отбележи, че 47,6% от 
мъжете и 38,4% от жените изцяло приемат житей-
ската максима за обвързването на успеха в живота 
с това, дали си успял да се възползваш от ситуа-
циите, които животът ти е предоставил. На другия 
край на скалата са 13,8% от мъжете и 19,9% от же-
ните, които изобщо не приемат подобна максима. 
В мненията на жените се изразява по-силна тен-
денция за неприемане на една такава максима като 
измерител на успеха в живота.
 √ Възрастта също играе относително сла-
ба роля (Cramer V2 = 0.159; Chi-square c2 As. 
Significance = 0.004) върху знака на изразените 
мнения. Забелязва се обаче отчетлива тенденция 
най-младите и хората до 55 год. да разчитат по-
вече на случаите, които животът им предоставя, 
докато при по-възрастните поколения житейските 
ситуации в по-малка степен се възприемат като из-
мерители на успеха. Доказателство за наличието 
на такава тенденция е фактът, че пълно съгласие 
по този показател е изразено от 55,4% от лицата 
на възраст до 25 год., 38,4% при лицата на възраст 
между 26 и 35 год., 50,5% от лицата на възраст 
между 36 и 45 год., 46,0% от лицата на възраст 
между 46 и 55 год., 34,1% от лицата на възраст 
между 56 и 65 год. и 31,6% от лицата на възраст 
над 66 год.
 √ Макар че двата изчислявани коефициен-
та показват наличие на слаба зависимост (Cramer 
V2=0.161; Chi-square c2 As. Significance=0.004), 
все пак не бива да се пренебрегва и влиянието 
на степента на завършено образование върху 
характера на оценките. Така става ясно, че пъл-
но съгласие с оценяваната житейска максима са 
изразили най-вече лицата със средно общо обра-
зование (54,1%). При другите три категории лица 
тези дялове са съответно 16,7% при лицата с ос-
новно образование, 39,1% при лицата със сред-

но специално образование и 39,6% при лицата с 
висше/ полувисше образование. При посочените 
три категории лица частичното съгласие формира 
най-значимите относителни дялове.
 √ Доходите и тяхното влияние върху изказа-
ните оценки се измерват чрез (Cramer V2 = 0.288; 
Chi-square c2 As. Significance = 0.000). Прегледът 
на данните показва, че лицата без доходи (71,6%) 
и с най-ниски доходи (100%) са най-ревностни 
защитници на твърдението за измерването на жи-
тейския успех чрез случаите, които животът ти е 
предоставил. Сравнително високи са тези дяло-
ве и сред лицата с доходи между 801 до 900 лв. 
(64,5%), с доходи между 1001 и 1200 лв. (58,8%), 
с доходи между 901 и 1000 лв. (56,2%). Прави впе-
чатление, че лицата с доходи над 1500 лв. не виж-
дат връзка между успеха и случайността – само 
21,3% от тях са напълно съгласни с такъв начин на 
мислене, а преобладаващата част (57,4%) са изра-
зили частично съгласие.
  √ Трудовият статус се оказва характеристи-
ка със средна степен на статистическа значимост 
(Cramer V2 = 0.366; Chi-square c2 As. Significance 
= 0.000). Данните сочат, че най-високите дялове 
на пълно съгласие са регистрирани сред безработ-
ните лица (70,0%), домакините (66,7%), студен-
тите (61,2%), самонаетите (50,0%) и наетите лица 
(46,3%). Сред пенсионерите доминира частично-
то съгласие (65,5%), а учащите стопроцентово са 
избрали междинния отговор на частичното съгла-
сие. Най-високият дял на пълно несъгласие се сре-
ща при държавните служители – 40,0% от тях са 
избрали пълното несъгласие с подобна максима.
 Отвъд стремежа за постигане на личен ма-
териален просперитет, следващият измерител за 
успех е дали човек е създал нещо ново и цен-
но за обществото, което да е полезно за хората. 
Това мнение се подкрепя напълно от 50,2% от рес-
пондентите (Фигура 1), докато 42,9% са частично 
съгласни с него, а 6,9% са напълно несъгласни.
 В този ред на мисли, 32,7% от респонденти-
те са напълно съгласни, че определител за успеха 
в живота е до каква степен човек се е доказал 
в професията си. Споделените по този показател 
оценки индикират, че в крайна сметка хората не 
са безразлични към начина, по който са оценени 
в рамките на обществото – за тях е важно и същ-
ностно да виждат, че с труда си създават блага, от 
които има полза цялото общество. Но преоблада-
ващото мнение (53,3%) е частично съгласие с това 
твърдение, което индикира, че в масовото съзна-
ние успехът в живота не се асоциира най-вече с 
успеха с професията.
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 Друга ос на измерването на успеха в живота 
е по линия на приятелствата и направеното за 
другите – дали човек е бил състрадателен, дали е 
помагал на хората, дали е правил добро. Получе-
ните оценки показват (Фигура1), че по тези пока-
затели респондентите са се ориентирали към меж-
динните отговори (те са събрали около 50-55% от 
всички отговори). Само около една трета са зая-
вили, че за тях е много важно да имат истински 
приятелства (37,9%), как ще те запомнят хората 
(31,9%), на колко хора си помогнал (26,9%), дали 
хората те уважават (също 26,9%). Коментираните 
по-горе оценки и мнения са представени във Фи-
гура 1.

 3. Професията като основа за успех в жи-
вота
 Една немалка част от девиантните иконо-
мически практики възникват и се реализират по 
повод упражняването на отношения в различните 
професии. Става дума най-често за нарушения на 
трудовото и здравноосигурителното законодател-
ство. Логично е да се направи допускане, че когато 
хората не са удовлетворени от професионалната си 
реализация, ще бъдат по-склонни към използване 
на девиантни поведенчески модели, чрез които да 
неутрализират или компенсират тези аспекти от 
професионалното си развитие, от които не са до-
волни. В тази връзка, в проведеното от нас изслед-

Фигура 1. Оценки на населението за измерителите на успеха в живота
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ване бяха включени поредица от въпроси, целящи 
да се установи каква е самооценката на хората за: 
1) самооценка за значимостта на тяхната профе-
сия в социален контекст и значимостта на профе-
сионалната им реализация в личностен план; 2) 
самооценки за това, до каква степен се определят 
като успели в професионално отношение и 3) са-
мооценки за причините, поради което не са успе-
ли в упражняваната от тях професия. Считаме, че 
събраните оценки осветляват важни аспекти от 
оценъчните и мисловните модели на индивидите 
и разкриват по какъв начин може да се очаква неу-
довлетворението от професионалното развитие да 
се превърне в мотив за упражняване на девиантни 
икономически модели.
 На Фигура 2 са представени самооценките 
на респондентите за значимостта на професията, 
възможността чрез професията да се генерират 
достатъчно доходи и значимостта на кариерното 
развитие:

 Изследването установи, на първо място, 
сравнително скромни самооценки за значимостта 
на професиите, упражнявани от респондентите. 
Твърдението „имам ценна и важна професия за 
обществото“ е напълно подкрепено само от 29,0% 
от изследваните лица. Други 37,2% са дали час-
тично съгласие, а 33,8% са изразили пълно несъг-
ласие (Фигура 2). Тези оценки до известна степен 
изненадват. Предполага се, че хората се ориенти-
рат към професии в области, които им импонират 

и в които те ще получат възможност да се разви-
ват като личности и професионалисти. Този прос-
тичък въпрос обаче ни разкрива много тревожна 
картина. По-малко от една трета от съвременните 
българи оценяват упражняваната от тях професия 
като ценна и важна за обществото.
 Прегледът на оценките според социодемо-
графските характеристики на респондентите раз-
крива, че образователният статус оказва най-сил-
но влияние върху степента на удовлетворението 
от професионалното развитие (Cramer V2=0.380; 
Chi-square c2 As. Significance=0.000). Данните со-
чат, че за успели в професията се възприемат 0% 
от лицата с основно образование, 21,8% от лицата 
със средно общо образование, 21,7% от лицата със 
средно специално образование и 47,2% от лицата 
с висше/ полувисше образование. Става очевид-
но, че колкото по-високо образование има даден 
индивид, толкова по-голяма е вероятността той да 
се самооцени като успешно реализирал се в про

фесията. Интересни и статистически значи-
ми са зависимостите между трудовия статус и 
самооценката на индивидите за това дали са се 
развили успешно в професионален план (Cramer 
V2 = 0.434; Chi-square  c2 As. Significance = 0.000). 
Най-високи самооценки се регистрират сред рабо-
тодателите, 85,5% от които се самооценяват като 
успешно реализирали се. При другите статусни 
категории степента на удовлетвореност е както 
следва: 50,0% при самонаетите лица, 33,0% при 

Фигура 2. Оценки на населението за професията като основа за преуспяване в живота
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домакините, 30,3% при пенсионерите, 26,8% при 
наетите лица, 20,0% при държавните служители и 
10,0% при безработните лица. Логично, безработ-
ните в най-висока степен не се виждат като про-
фесионално успешни хора (80,0%), а също високи 
нива на недоволство откриваме и при домакини-
те (66,7%), но също и при наетите лица (41,5%) и 
пенсионерите (34,5%). Тези данни потвърждават 
направената обща констатация, че само около 1/3 
от индивидите са напълно удовлетворени от свое-
то професионално развитие. Това говори за много 
високи нива на професионална неудовлетворе-
ност у хората, което, от своя страна, може да бъде 
основа за развитие на мотиви за развитие на до-
пълнителни отношения и прилагането на модели, 
които да компенсират недоволството от упражня-
ването на професията.
 На второ място, изследването установи, че 
по-малко от една трета от хората (28,9%) оби-
чат своята професия и считат, че тя им дава 
възможност да се чувстват материално добре. 
Други 30,0% са изразили частично съгласие с това 
твърдение, а 41,1% изобщо не са приели подобно 
твърдение (Фигура 2).
 В същото време, 42,9% от респондентите са 
посочили, че израстването в кариерата е важно 
за тях. Проверката показва, че 65,5% от лицата, 
преценяващи своята професия като важна и ценна 
за обществото, са заявили, че за тях е важно да се 
развият в кариерата. 53,0% от респондентите, пре-
ценили своята професията като неважна и нецен-
на за обществото, в същото време са съобщили, че 
лично за тях не е съществено важно дали ще на-
правят кариера в професията. Така става ясно, че 
когато хората преценяват професията си като 
важна и ценна в контекста на цялото общество, 
тогава имат и по-силно изразени стремежи да 
направят кариера в тази професия, т.е. да се 
докажат като професионалисти. Ниската оценка 
за упражняваната професия кореспондира с ниско 
желание за кариерно развитие.
 Бихме искали да се върнем още веднъж на 
оценките за това дали упражняваната професия 
дава възможност на индивида да се чувства ма-
териално добре. Най-напред, проверяваме как са 
разпределени оценките според двата показателя: 
„имам важна и ценна професия за общество-
то“ и „обичам си професията и тя ми дава въз-
можност да бъда материално добре“. Оказва се, 
че 75,9% от лицата, оценили своята професия 
като важна и ценна за обществото, в същото 
време са заявили, че обичат своята професия и 
тя им дава възможност да са материално добре. 

И обратната тенденция е валидна: 85,5% от ли-
цата, които не оценяват своята професия като 
важна и ценна за обществото, са преценили, че 
тяхната професия не им дава материална си-
гурност. Тези оценки дават основание да се на-
прави констатацията, че преобладаващата част от 
хората преценяват ценността на своята професия 
в контекста на обществото според способността ѝ 
да генерира достатъчно материални доходи. Ако 
даден индивид получава материални средства, 
позволяващи му да се чувства добре, той преце-
нява своята професия като ценна и важна за об-
ществото. И обратното е вярно. Така изследването 
потвърди едно наблюдение от предходни изслед-
вания, че за ценността на дадена професия в 
социален контекст се съди според това какво 
заплащане получават работещите в тази про-
фесия и как се котира тя в сравнителен план с 
други професии.
 Вторият тип оценки, които изследването 
събра по отношение на професията и професио-
налното развитие на индивида, представляват са-
мооценки за това дали човек се възприема като 
успял в професионално отношение и ако е успял, 
дали личностните му нагласи и ключови харак-
теристики са повлияли позитивно върху профе-
сионалната му реализация. Получените данни в 
известна степен възпроизвеждат съотношенията, 
регистрирани в предходно разглежданите оценки. 
Отново се оказва, че около една трета от инди-
видите (30,1%) възприемат себе си като успели 
в професионален план. Други 32,0% не са до-
край уверени дали могат да се категоризират като 
професионално успели и затова избират междин-
ния отговор (частично съгласие). Специално вни-
мание заслужават тези 37,9% от респондентите, 
които са категорични, че не могат да се определят 
като успели в професията.
 √ Проверката на получените оценки според 
социодемографските характеристики показва, че 
най-големи относителни дялове на лица, опреде-
лящи се като успели в своята професия, се откри-
ват:
 √ Сред лицата на възраст между 35 и 55 
год.: между 36 и 44% са дяловете на тези, които 
са се определили като професионално успели. За-
висимостта между възрастта и изказаните оцен-
ки е близка до средната (Cramer V2 = 0.265; Chi-
square c2 As. Significance = 0.000). От друга страна, 
най-високите дялове на професионално неуспели-
те са регистрирани сред най-младите лица – 74,1%, 
но причините са, че тези лица са в самото начало 
на своето професионално развитие и един такъв 
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въпрос е до голяма степен нерелевантен спрямо 
тяхната позиция. 39,4% от лицата на възраст меж-
ду 26 и 35 год. също не се възприемат като успели 
в своята професия и тук отново причината може 
да се търси в относителната младост на тази група 
лица. Съвсем друго е положението при лицата от 
средните и горните възрастови групи: не се оценя-
ват като професионално успели 34,9% от лицата 
над 66 год., 28,0% от лицата на възраст между 56 и 
65 год., 39,1% от  лицата на възраст между 36 и 45 
год. Явно, при тези групи лица неудовлетворение-
то идва по съвсем друга линия и отразява вътреш-
ното им усещане за това дали са били успешни в 
своята професия.
 √ Образователният статус и споделените са-
мооценки се намират в средна по сила зависимост 
(Cramer V2 = 0.380; Chi-square c2 As. Significance 
= 0.000). Анализът на данните сочи по категори-
чен начин, че колкото по-висока е образователната 
степен на индивида, толкова по-голяма е вероят-
ността той да е удовлетворен от развитието си в 
професията, която упражнява: за професионално 
успели се самоопределят 47,2% от висшистите, 
21,7% от лицата със средно специално образова-
ние, 21,8% от лицата със средно общо образова-
ние и 0% от лицата с основно образование. Рес-
пективно, най-високият дял на неудовлетворените 
от професионалното си развитие се открива сред 
лицата с основно образование (66,7%). Този дял 
е около 56 – 57% при лицата със средно образо-
вание и драстично намалява при лицата с висше/ 
полувисше образование (5,3%).
 Както показва изследването, малко повече 
от 1/3 от респондентите (35,9%) считат, че техните 
личностни нагласи към живота са им помогнали 
за успешното им реализиране в професията. Поч-
ти такъв дял от лица (34,9%) са точно на обратно-
то мнение. Останалата около една трета (29,2%) 
заемат междинна позиция, тъй като очевидно имат 
основания да не изразяват категорично мнение по 
въпроса.
 Анализирайки получените оценки, напра-
вихме допускане, че има ясно изразена зависи-
мост между самооценките за удовлетворението 
от професионалното развитие и влиянието на 
нагласите към живота. Проверката показа, че 
направеното допускане е абсолютно точно: из-
числените два коефициента (Cramer V2 = 0.599; 
Chi-square c2 As. Significance = 0.000) индикират 
много висока зависимост между двете променли-
ви. Става ясно, че 69,4% от респондентите, счита-
щи себе си като успели в професията, паралелно с 
това са на мнение, че техните нагласи им помагат 

успешно да се развиват в упражняваната от тях 
професия. В същото време, само 5,3% от лицата, 
преценили себе си като неуспели в професията, 
са посочили, че техните нагласи им оказват пози-
тивно влияние върху професионалното развитие. 
Доминиращата част от неуспелите (84,2%) считат, 
че тъкмо техните нагласи и ценностни системи 
им пречат да се развиват в професията, която са 
избрали като свое жизнено поприще. Тази конста-
тация е изключително важна и подсказва, че ако 
хората бъдат провокирани да мислят за това дали 
са успели и ако са успели, на какво се дължи това, 
ценностните нагласи ще излязат на преден план 
като силен фактор, предопределящ професионал-
ното развитие на индивида. Очевидно е, че когато 
даден индивид е избрал професия, кореспондира-
ща на базисните му нагласи за живота и за начи-
ните, по които трябва да се развива, това довежда 
до вътрешно удовлетворение от професионално-
то развитие. Такъв индивид е доволен от себе си, 
защото извършва дейности, които отговарят на 
характера му, и то по начин, който е релевантен 
на представите му за живота. Обратното също е 
вярно –  професия, неотговаряща на личностните 
ценности (ценностната система на индивида), не 
води до морално удовлетворение, защото индиви-
дът е принуден да постъпва по начини, които про-
тиворечат на собствените му представи за това, 
как трябва да се развива в професионален план.
 По подобие на горната проверка направихме 
анализ за наличието на зависимост между самоо-
ценките за това, дали са успели в професията и 
оценките за това, дали има обстоятелства, кои-
то им пречат да се развиват. Проверката показа, 
че е налице средна по сила зависимост (Cramer 
V2 = 0.301; Chi-square c2 As. Significance = 0.000), 
която може да се тълкува по следния начин: кол-
кото по-успешни се преценяват хората, толко-
ва в по-ниска степен са склонни да мислят, че 
има обстоятелства, пречещи им да се развиват 
професионално. Само 10,0% от респондентите, 
преценили, че са успели в професионално отно-
шение, в същото време намират, че има обстоятел-
ства, които им пречат да се развиват в професия-
та. Преобладаващата част (50,5%) от успелите в 
професионално отношение не виждат никакви се-
риозни обстоятелства, които да им пречат за раз-
витието като професионалисти в областта, в която 
работят. И обратното е в сила: 52,8% от лицата, 
самооценили се като неуспели в професията, от-
дават това на обстоятелства, които им пречат да се 
развиват в професионално отношение.
 И не на последно място по важност, из-
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следването провери по какъв начин хората си 
обясняват неуспешно развитие в професионално 
отношение. Заложени бяха три твърдения: 1) Не-
успешно професионално развитие поради това, че 
индивидът има вътрешни задръжки и се опасява, 
че със своето развитие би попречил на други хора; 
2) Неуспешно професионално развитие поради 
натрупване на неблагоприятни обстоятелства; 3) 
Неуспешно професионално развитие поради ха-
рактерологични особености на индивида. Оценки-
те от изследването показват следното (Фигура 3):

 

 √ Само 10,0% от респондентите са счели, че 
дължат забавеното си професионално развитие на 
собствените си морални задръжки и опасението 
да не би със своите действия да пречат на колеги-
те им да се развиват. По този показател преобла-
даващата част от респондентите (53,3%) са избра-
ли отговора „съгласен съм до известна степен“, 
индикирайки по този начин проява на колебание 
–  дори и да имат известни ценностни задръжки, 
те не са така силни и ярко проявени, че да бъдат 
изведени от индивида на преден план.
 √ Според преценката на 36,0% от респонден-
тите, те не могат да станат известни в своята про-
фесия поради обективни обстоятелства, които им 
пречат. Също една трета (33,1%) обаче категорич-
но не са се съгласили с подобно твърдение. Правим 
проверка кои са всъщност тези лица и се оказва, 

че 52,8% от лицата, оценили себе си като неуспели 
в професионално отношение, в същото време счи-
тат, че обстоятелствата им пречат да се развиват в 
упражняваната от тях професия. Валидна е и об-
ратната констатация: 50,5% от самооценилите са 
като успешни в своята професия не смятат, че има 
обективни обстоятелства, които да възпрепятстват 
професионалното им развитие. Очертава се оче-
виден извод: успешните хора са склонни да негле-
жират възникващите негативни обстоятелства, до-
като неуспешните хора търсят оправдание за своя 
неуспех в обстоятелства извън себе си и по този 

начин „снемат“ личностното напрежеие,  кое-
то би възникнало, ако даден индивид при-
еме, че сам е виновен за своя неуспех.
 √ Помолени да преценят дали личностни 
характерови особености биха могли да се явят 
рестриктивен фактор за професионалното им раз-
витие, респондентите формират три типа оценки. 
Около 1/5 от респондентите (22,9%) са преце-
нили, че имат характерови особености, които 
им пречат да се развиват в професията, която 
упражняват. На противоположното мнение са 
38,9% от респондентите. Тъй като този тип оценки 
е важен от гледна точка на склонността към интер-
нализиране на девиантни икономически практики, 
проверяваме има ли различия в оценките на рес-
пондентите по този показател и техните основни 
социодемографски характеристики. Проверката 

Фигура 3. Оценки на населението за това как си обясняват неуспешното си развитие в професионално 
отношение
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сочи, че трудовият статус има най-голямо влия-
ние върху характера на изказаните оценки (Cramer 
V2 = 0.386; Chi-square c2 As. Significance = 0.000). 
Очертава се зависимост, която потвърждава и гор-
ните констатации – индивидите, самооценяващи 
себе си като успешни в професионално отноше-
ние, в много малка степен считат, че има връз-
ка между техния характер и професионалните 
им постижения. Не виждат такава връзка 85,5% 
от работодателите, 100% от студентите, 50,0% от 
самонаетите лица и 36,6% от наетите лица. Сред 
останалите категории се откриват различни фоку-
си, като най-склонни да определят характеровите 
особености като причина за неуспешно развитие 
са държавните служители (50,0%). Не са ниски 
тези дялове и сред домакините (33,3%), пенсионе-
рите (27,5%), безработните лица (20,0%).
 4. Заключение
 В заключение трябва да се отбележи, че 
оценките от реализираното изследване инди-
кират силно развита мотивация за постигане 
на материален успех. Съвременното българско 
общество до голяма степен е детерминирано от 
преследването на материалния успех. Личните 
измерители за преуспяване в живота се виждат 
в натрупването на материални блага, в т.ч. чрез 
гъвкавото използване на житейските ситуации. 
В тази йерархия от ценности първостепенно 
значение обаче заема стремежът към междупо-
коленчески трансфер на социален и житейски 
опит. В смисъла на Бурдийо, съзираме ясно вер-
бализирано желание за създаване на символни 
капитали, които да бъдат завещани и предаде-
ни на преките наследници. Много е вероятно да 
се допусне, че това отново се свързва със стремеж 
идващите поколения да бъдат подготвени за ре-
алностите в живота, за да се реализират успешно 
и да успяват да преодоляват трудностите. В този 
контекст има място и за човешката добрина, но ся-
каш тя остава на последен план – едва около една 
трета я поставят сред своите приоритети, докато 
за другите индивиди това е елемент от човешкото 
общуване, който може да се прояви само в опреде-
лени случаи.
 Проведеното изследване показа, че съвре-
менният българин е интернализирал съвкуп-
ност от амбивалентни, некохерентни и до из-
вестна степен противоречиви нагласи. От една 
страна, българинът продължава да тачи своите 
традиции и това се открива в силния му стремеж 
да предава своя жизнен и социален опит, възпи-
тавайки по този начин следващите поколения в 
дух, считан за правилен и адекватен. В контекста 

на тези традиции, българинът държи да остави 
след себе си дом, да остави материално наслед-
ство, създавайки по този начин капитал за своите 
наследници. В същото време анализът на данните 
показва, че стремежът към постигане на матери-
алното е поставен над всичко, той превалира над 
останалите житейски ценности и е издигнат в ранг 
на първостепенен приоритет. В пъстрата мозайка 
от житейски ценности присъстват и желанието да 
се направи нещо социално значимо и ценно, да 
се изградят приятелства, да се допринесе за об-
ществото. Но този род ценности се изповядват от 
значително по-малка част от съвременните бъл-
гари, като се откриват интересни и значими за-
висимости в този род нагласи според възрастта, 
образователния и трудовия статус и доходите на 
хората.
 Заедно с това, изследването провери серия 
от твърдения, свързани с професионалното разви-
тие на индивидите и удовлетвореността от упраж-
няваната професия. Допускането бе, че когато хо-
рата не са удовлетворени в професионален план, 
това ще отключи мотивация за интернализиране и 
прилагане на девиантни икономически модели на 
поведение. Изследването показа, че от тази гледна 
точка реалностите у нас дават основание за трево-
га. По-малко от 1/3 от съвременните българи оце-
няват упражняваната от тях професия като ценна 
и важна за обществото. Само около 1/3 от ин-
дивидите са напълно удовлетворени от своето 
професионално развитие. Това говори за много 
високи нива на професионална неудовлетво-
реност у хората, което, от своя страна, може да 
бъде основа за развитие на мотиви за развива-
не на допълнителни отношения и прилагането 
на модели, които да компенсират недоволство-
то от упражняването на професията.
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HOW DOES THE BULGARIAN PERCEIVE SUCCESS IN LIFE?
Emilia Chengelova

Abstract: Current article presents topical research results on a wide range of attitudes, values, and life beliefs. The 
subject of analysis is the specific ideas of the contemporary Bulgarian for the success in life. The analysis shows that 
the Bulgarian has preserved the traditional values - the transfer of social and life experience, the creation of material 
values as a capital for future generations. At the same time, the pursuit of achieving material values has received 
the status of key priority. The survey found that only one third of Bulgarians are satisfied with their profession, 
as well as with the opportunities provided by their profession for personal and qualification development. Values 
estimated is a basis for further accumulation of serious frustration that in some circumstances can be transferred into 
dispositions for applying deviant behavioural patterns to compensate for the deficiencies.
Key words: shadow economy, representative survey, survey methodology, deviant behaviour
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НАУЧНА	КОНФЕРЕНЦИЯ	В	СУБ	–	КЛОН	КЪРДЖАЛИ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
„НАУКА И ОБЩЕСТВО 2019“ 

Доц. д-р Дора Янчева, 
председател на СУБ – клон Кърджали

 На 2 и 3 октомври 2019 г. град Кърджали  бe домакин на мащабен научен форум, с който за 
седми път стартираха празнични октомврийски дни в града. Националната научна конференция с 
международно участие „Наука и общество 2019“, с водещ организатор Съюз на учените в Бълга-
рия – клон Кърджали  и съорганизатори ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал „Любен Каравелов“, 
Филиалът на МГУ „Св.Иван Рилски“ и Филиалът на Висшето училище по агробизнес и развитие на 
регионите.
 Конференцията бе посветена  на 75-годишнината на СУБ  и 35-годишнината на Кърджалий-
ския клон на Съюза. За участие във форума през тази година бяха поканени учени от страната и све-
та, чийто живот е свързан с Кърджали и Кърджалийска област. Десетки учени от Кърджали уважиха 
форума и бяха трогнати от факта, че градът има памет и чувствителност за своите учени.
 В шест секции над 150 учени  споделиха  научните си идеи в 120 научни доклада и осъщест-
виха научни дискусии на високо ниво.
 В пленарната сесия участниците и гражданите имаха възможност да чуят  доклада на Почет-
ния председател на Съюза на учените в България акад. Дамян Дамянов –  „Прогресът в науката 
и технологиите и отражението му върху лечението на онкологичните заболявания“ и доклада на 
известния български хореограф и високоуважаван почетен гражданин на Кърджали проф. Хикмет 
Мехмедов „По следите на българския балет“.  
 В заключителните заседания на секциите бяха излъчени най-добрите доклади и авторите им 
удостоени с грамоти. В секция „Здравеопазване“ бяха отличени докладите:  „Оценката на риска и 
риск  базираните проверки – елемент  на ефективния мениджмънт на болниците“ на проф. Злати-
ца Петрова, д.м., и кол.; „Солидарност, споделена отговорност, равнопоставеност – принципи на 
здравното осигуряване. Нерешени проблеми в България“ на гл. ас. д-р Галинка Павлова; „Влия-
нието на някои от факторите на околната среда върху убийствата в област Кърджали през периода 
1999 – 2018 г.“ на д-р Марин Балтов, д.м., и кол. и „Съвременни аспекти на развитие и изследване на 
бърнаут-синдрома в здравеопазването. Международна класификация“ на доц. Бистра Ценова, д.п. 
В секция „Хуманитарни науки“ грамоти получиха докладите: „За някои особености на сръбския и 
хърватския превод на „Естествен роман“ на Георги Господинов на доц. Ничка Бечева и „Кърджа-
лийската Богородица Елеуса от Кикос“ на  д-р Мария Спиридонова. В секция „Аграрни науки“ с 
грамота бе удостоен докладът „Химични изследвания на ориенталски тютюни от Пловдивска тю-
тюнева област“ на ас. Десислава Киркова и кол.; в секция „Природо-математически науки и педа-
гогически науки“ – докладът на д-р Радостина Недялкова и колектив „In silico и in vitro анализ на 
детерминанти на специфичност при Cry9Aa5“; в секция „Технически науки“ – докладът  „Преценка 
на необходимостта от  въвеждане на показатели за замърсяване на повърхностните води със селен 
вследствие на миннодобивни дейности“ на инж. Тодор Тодоров и в секция „Социални, стопански и 
правни науки“ – докладът на д-р Сезгин Бекир „Стил на социални взаимоотношения при ученици 
от 7-ми  клас“.
 Множество поздравителни адреси пожелаха ползотворна работа на форума.
 
 На читателите на сп. „Наука“ представяме три от изнесените доклади на конференцията.
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БЪЛГАРИ И ТУРЦИ ВЪСТАВАТ СРЕЩУ 
НЬОЙСКИЯ ДИКТАТ  (1919 – 1923)

Общата въоръжена съпротива и единодействие на българите 
и турците от Западна Тракия и Източните Родопи срещу 

присъединяването на Западна Тракия към Гърция
Вълчо Златилов,

Държавен архив – Кърджали

 1. Българо-турско сближение и взаимо-
действие в Тракия след края на Първата све-
товна война
 Наложените на България от страните по-
бедителки в Първата световна война крайно не-
справедливи и противоречащи на принципите на 
международното право клаузи на Ньойския ми-
рен договор от 27 ноември 1919 г. предизвикват 
вълна от протести в цялото българско общество. 
Най-силно изразени и белязани с най-радикалните 
форми на протест, включително и на въоръжена-
та борба на местното население срещу Ньойския 
диктат, са протестите в Беломорска Тракия – тери-
тория, която е предстояло да бъде отнета от Бъл-
гария, но временно е била поставена под между-
съюзническо управление от администрацията на 
френския генерал Шарл Шарпи. При това, необхо-
димо е още тук да отбележим уникалния етнона-
ционален състав и характер на тази въоръжена съ-
протива. За първи път в историята на България (а 
и в общата история на Балканите) българи и турци 
се обединяват и с оръжие в ръка воюват рамо до 
рамо в защита на своето общо Отечество. [По-под-
робно за това вж.: 11, с. 233 – 258; 2, с. 121 – 183; 
15; 16; 17]. Началото на изграждането, укрепване-
то и развитието на това уникално в историята на 
двата народа българо-турско сътрудничество, раз-
бирателство и единодействие се поставя след края 
на Първата световна война, когато победените съ-
юзници България и Турция са изправени пред ре-
алната опасност да изгубят напълно териториите, 
които владеят в Източна и Западна Тракия. Изпра-
вени пред тази обща угроза, турските и българ-
ски национални водачи и организации в Тракия 
полагат началото на един продължителен период 
на турско-българско сближение, разбирателство 
и взаимодействие, продължен впоследствие и от 
правителствата на двете съседни държави [1; 7 и 
др.]. 
 Първите инициативи за сближение и еди-
нодействие между турци и българи от това време 
принадлежат на някои турски национални водачи 
и лидери от Източна Тракия като Джафер Тайяр, 

Хани Бей, Али Галиб Бей, Таксин Бей, Вахри Бей, 
Шереф Бей, Шукри Бей и др., които в качество-
то си на висши военни ръководители на І-ви ар-
мейски корпус в Одрин, изявени общественици, 
дипломати и ръководители на турския Тракийски 
комитет, посещават няколкократно Българско-
то генерално консулство в Одрин, осъществяват 
връзка с представители на ВИК на дpужество 
„Одринска Тракия“ и някои погранични българ-
ски офицери. При срещите и разговорите си с ген. 
Марков – български генерален консул в Одрин, 
кап. Даскалов – началник на 11 български грани-
чен пост, д-р Страшимир Дочков и Димитър На-
шев – представители на д-во „Одринска Тракия“ и 
др. през мeсеците феврури, март и април 1919 г. в 
Одрин те настояват за обединяване и общи дейст-
вия на турската и българската тракийска органи-
зация в защита на турските и българските интере-
си в Източна и Западна Тракия, с цел оказване на 
въздействие върху решенията на Парижката мир-
на конференция за Тракия, допускане на обучени 
турски дейци на българска територия, които да 
организират и настроят крайграничното с Тракия 
турско население в дух на непримиримост спрямо 
евентуални чужди домогвания към тези български 
и турски територии и др. В по-късните си срещи 
и разговори с български представители турските 
лидери от Източна Тракия поставят на разглеж-
дане и въпроса за евентуална помощ от страна на 
България с оръжие и жива сила при евентуални 
военни сблъсъци в Източна Тракия между турски 
и гръцки военни части [11, с. 31 – 32, 234 – 236].
Преговорите между турските и българските пред-
ставители в Източна Тракия за взаимодействие 
и взаимопомощ по въпросите, свързани със за-
щитата на турските и българските териториални 
интереси в Тракия обаче не довеждат до някакви 
по-значими реални резултати. Обменените стано-
вища, позиции и виждания при тези преговори не 
успяват да се превърнат в общо ръководство или 
в организация, която да се ангажира с конкретна 
работа за предстоящи съвместни действия.
 По друг начин се развиват преговорите за 
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българо-турско взаимодействие и единодействие 
в защита на общите интереси на българската и 
турската общност в Западна Тракия. Според някои 
документи, първоначалната инициатива за обеди-
нение на българите и турците в Беломорието, с 
оглед недопускане на евентуално бъдещо присъе-
диняване на областта към трета държава, принад-
лежи на местни български лидери от Гюмюрджи-
на (днес Комотини, Гърция). Още в началото на 
1919 г., когато се появяват съобщения, че мирна-
та конференция в Париж ще предаде Беломорска 
Тракия на Гърция, те изпращат своя делегация 
в Дедеагач, която участва в съвещание, на което 
присъстват около 20 от най-изявените представи-
тели на българската общност в областта. Съвеща-
нието избира акционен комитет в състав: К. Ми-
тев, Ст. Маджаров, Ст. Попов и Я. Табаков (всички 
от района на Гюмюрджина), на който е възложена 
задачата да осъществи сондажи с турските пър-
венци в Западна Тракия и да установи готовността 
им за евентуални общи действия срещу подготвя-
ното предаване на областта на Гърция. В прове-
дените разговори с над 20 турски бейове, имащи 
силно влияние над мюсюлманското население в 
областта, членовете на акционния комитет конста-
тират пълната им подкрепа и одобрение на идеята 
за обща въоръжена съпротива срещу евентуална 
гръцка окупация. Най-ревностни поддръжници на 
тази идея от турска страна по това време са из-
вестните Фуад Бей, Кара Бекир, Джемал Бей и др. 
уважавани от местното население първенци [2, с. 
147 – 148]. 
 В началото на м. май 1920 г. в Караагач се 
провежда общо съвещание на лидерите на българ-
ската и турската общност в Беломорската област. 
От българска страна участие в него вземат А. По-
палексов, д-р Ненчев, кап. Бояджиев, П. Мутафов 
и други по-известни българи от Гюмюрджина, 
Дедеагач, Ксанти и Софлу. Турската общност е 
представена от Фуад Бей, Джемал Бей, Али Галиб 
Бей, Неджметин Бей и др. Според някои сведения, 
на съвещанието присъства и Джафер Тайяр – ко-
мандващ І-ви армейски корпус в Източна Тракия, 
заедно с щаба и полковите командири на корпуса.    
 Обсъдените и приети на съвещанието общи 
становища, позиции и виждания за по-нататъш-
ните съвместни действия срещу евентуална гръц-
ка окупация на областта залягат в основата на 
двустранно подписан протокол. В него се посоч-
ват основните цели и задачи, които българо-тур-
ското единодействие в областта ще се стреми да 
постигне занапред. Отчитайки международните 
реалности и най-вече очерталите се позиции и 

становища на Великите сили на мирните прегово-
ри в Париж по въпроса за бъдещото на Тракия, в 
протокола като основно искане на българската и 
турската общност в областта е издигнато искане-
то за даване на автономен статут на цяла Тракия, 
управлявана от Временно българо-турско прави-
телство, което да проведе Референдум за режима 
на автономната област и въведе като официални 
езици българския и турския. Категорично е зая-
вена и общата позиция, че при евентуална гръцка 
окупация, срещу гръцката армия ще бъде органи-
зирана обща въоръжена съпротива на българското 
и турското население в цялата област. В протокола 
като отделна точка е вписано и решението в края 
на м. май, същата година, да бъде свикан и про-
веден съвместен българо-турски конгрес, който 
да избере Временно правителство и да набележи 
мерки за организиране на въоръжената борба [2, 
с. 148].
 2. Създаване, състав и дейност на бъл-
гаро-турското Временно правителство на на-
ционалната защита от 25 май 1920 г. в Западна 
Тракия и обявяване на автономно управление 
на областта
 В изпълнение на решенията на съвещанието 
в Караагач, от 25 до 28 май 1920 г. в с. Химитли, 
Гюмюрджинско, е свикан и проведен няколкодне-
вен съвместен българо-турски конгрес, на който 
присъстват делегати от всички краища на Западна 
Тракия. Конгресът е охраняван от стотици българ-
ски и турски четници, командвани от такива из-
вестни командири и войводи като Фуад Бей, Кара 
Бекир, Джемал Бей, Неджметин Бей, Топал Кадир, 
Димо Николов, Димитър Маджаров, Руси Славов, 
Вангел Георгиев, д-р Ненчев, Тодор Хвойнев, 
Рафаил Каракачанов. Без четите си на конгреса 
присъстват и войводите Митрю Аркумарев, Ни-
кола Панайотов, Георги Калоянов, Стоян Терзиев, 
Коста Георгиев и др. 
 Конгресът избира Временно правителство 
на националната защита (ВПНЗ), състоящо се 
от 10 министерства. За министър-председател и 
министър на финансите е избран Ахмед Тевфик 
Бей, за министър на вътрешните работи – Хасан 
Тахсин Бей, за министър на войната – Фуад Бей, за 
министър на външните работи – Махмуд Недин, 
за министър на правосъдието – Абдул Халим, за 
министър на просветата – Джелал Бей, за шейх-
юл-ислям – Хюсейн Хюсни, за министър на по-
щите, телеграфа и земеделието – д-р Страшимир 
Дочков, за министър на търговията и индустрията 
– Вангел Георгиев, за министър на пътищата и же-
лезниците – Коста Георгиев [11, с. 241; 5, с. 245 – 
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246]. Половината от избраните министри са бивши 
членове на Върховния административен съвет на 
Западна Тракия (ВАСТ) – 15-членен върховен по-
мощен орган в администрацията на управителя на 
Западна Тракия ген. Шарпи, обстоятелство, което 

с право някои изследователи приемат като такти-
ка на създателите на Временното правителство на 
националната защита за спечелване благоразполо-
жението на Франция. Самият министър-предсе-
дател Ахмед Тевфик Бей е френски възпитаник, 
завършил медицина в Бордо, определен за член 
на ВАСТ и назначен за кмет на Гюмюрджина от 
ген. Шарпи. Младотурчин по убеждения, Тевфик 
Бей е определян от самия ген. Шарпи като „съгла-
шенофил и елинофоб“ и „интелигентен, но несръ-

чен“. Бивши членове на ВАСТ са и двама българи, 
министри в правителството – Коста Георгиев и 
д-р Страшимир Дочков – и двамата притежаващи 
висока западноевропейска култура и образование, 
завършили медицина в Швейцария и Германия.

 Значително по-малки-
ят брой министри българи във 
ВПНЗ се дължи на променения 
етнически състав на населението 
в Западна Тракия по това време. 
Според Стайко Трифонов – един 
от най-добрите познавачи на Тра-
кийския въпрос, към м. май 1920 
г., вследствие на започналите ин-
тензивни изселвания на българи, 
българската общност в Западна 
Тракия намалява и наброява око-
ло 30 000 души, а турската – око-
ло 80 000 души, обстоятелство, 
което обяснява и факта защо клю-
човите постове във ВПНЗ се зае-
мат от представители на турската 
общност в областта [11, с. 243].   
 Още с избирането си ВПНЗ 
изготвя Декларация за обявяване 
на независимостта на Западна 
Тракия (на френски език), връ-
чена на 26 май 1920 г. от минис-
тър-председателя Ахмед Тевфик 
Бей на управителя на Западна 
Тракия ген. Шарпи. 
 В нея се отбелязва, че ВПНЗ 
е съставено въз основа на прин-
ципите на президента Уилсън, 
отстоявани от страните победи-
телки и техните съюзници, че е 
правителство на мира и добро-

съседските отношения 
със съседните държа-
ви, че ще бъде гарант 
на правата на гражда-
ните, без разлика на 
раса и религия. Декла-

рацията изразява и надеждата, че правителството 
ще бъде признато от съглашенските държави [12; 
5, с. 99 – 101]. Екземпляр от нея е изпратен и на 
Министерството на външните работи на България, 
заведен в деловодството му на 8 юни 1920 г. [13; 5, 
с. 101 – 103]. Същевременно ВПНЗ издава и раз-
пространява и специална Прокламация, написана 
на български, турски и френски език, в която ка-
тегорично се отхвърля решението на конференци-
ята в Сан Ремо за предаване на Западна Тракия на 

Фотос 1. Декларация на българо-турското Временно правителство на национал-
ната защита от 25 май 1920 г. за обявяване на автономно управление на Западна 
Тракия, връчена от министър-председателя на правителството Ахмед Тевфик Бей 
на управителя на Западна Тракия ген.  Шарл Шарпи на 26 май 1920 г. [12]
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Гърция и се протестира остро срещу евентуалната 
гръцка окупация на областта. В Прокламацията е 
изказана и благодарност към Франция за дейност-
та на нейната администрация в Западна Тракия, 
явно с цел да бъдат спечелени симпатиите ѝ към 
ВПНЗ [11, с. 244].
 Сред първите документи на ВПНЗ е и изда-
деният и разпространен сред местното население 
в областта Позив, призоваващ българите и тур-
ците в Западна Тракия на решителна борба „за 
запазване свободата и независимостта на своето 
Отечество“. Всеки годен да носи оръжие се при-
зовава „под свещеното знаме на организацията“. 
Позивът завършва с думите: „Грабнете оръжието 
и хайде на Балкана! Да живее независима Тракия! 
Да живее революцията, долу Гърция!“ [14, л. 83; 
5, с. 97 – 99]. 
 В съответствие със заявените намерения за 
защита на провъзгласената независимост и авто-
номното българо-турско управление на Западна 
Тракия и с оглед успешното противодействие на 
евентуална гръцка окупация на областта, ВПНЗ се 
заема енергично със сформирането на собствена 
боеспособна Тракийска армия. В нейния състав 
са включени многобройните, създадени още в на-
чалото на 1920 г. български и турски въоръжени 
чети и отряди, имащи готовност да окажат съпро-
тива при евентуална гръцка окупация на областта. 
За тяхното създаване и подготовка голяма помощ 
от турска страна оказват: Джафер Тайяр – команд-
ващ І-ви армейски корпус в Одрин, съдействал за 
създаването и изпращането на добре подготвени 
отряди от комити, офицери и войници от Източ-
на Тракия, Фуад Бей – предоставил 100 000 лв. 
от турския Тракийски комитет в Западна Тракия 
за подготовка и въоръжение на четите в Кърджа-
лийско, Младотурският комитет в Швейцария – 
предоставил на министър-председателя Ахмед 
Тевфик Бей чрез фирмата „Ниазим Емин“ 500 000 
лв. и др. От българска страна голяма помощ в ор-
ганизирането, въоръжаването и изпращането на 
чети в Западна Тракия оказват редица опитни бъл-
гарски офицери, като ген. Ал. Протогеров, полк. 
П. Дървингов, полк. Николов и някои известни 
дългогодишни ръководители на българското на-
ционалноосвободително движение в Тракия и Ма-
кедония, като Таню Николов, Тодор Александров 
и др. [11, с. 245 – 246]. Много полезна работа по 
подготовката и сформирането на четите извършат 
и някои местни български патриоти и родолюб-
ци в крайграничните със Западна Тракия райони, 
като Димитър Стамболов от с. Драбишна, Ивай-
ловградско, който организира, въоръжава и държи 

в бойна готовност над 250 четници, маскирани 
като „митничари“ в Ивайловград, с. Мандрица и 
с. Сив кладенец, Ивайловградско и др. [11, с. 246].
 В края на м. април 1920 г., когато се раз-
бира, че конференцията в Сан Ремо окончател-
но предава Западна Тракия на Гърция, на тайно 
съвещание в Момчилград, в къщата на кмета на 
града, някои от най-изявените дейци и организа-
тори на подготвяната българо-турска въоръжена 
съпротива срещу евентуална гръцка окупация на 
Беломорието създават Главен щаб на въоръжена-
та борба. Според френските тайни служби в ръ-
ководството на Главния щаб от българска страна 
влиза ген. Ал. Протогеров, а от турска – Ариф 
Бей. На съвещанието в Момчилград присъстват 
и други видни ръководители на българското на-
ционалноосвободително движение в Македония и 
Тракия, като Тодор Александров, Таню Николов и 
П. Дървингов, както и около 10 турски офицери, 
упълномощени най-вероятно да участват в среща-
та от Джафер Тайяр – командващ І-ви армейски 
корпус в Източна Тракия [2, с. 152]. Създаденият 
Главен щаб на въоръжената борба осигурява един-
но военно-политическо ръководство и координа-
ция на дейността на сформираните многобройни 
българо-турски чети и отряди, изчакващи в бой-
на готовност на границата със Западна Тракия. 
Съсредоточени в няколко удобни крайгранични 
пункта край Свиленград, Ивайловград, Крумов-
град и Момчилград, те имат за задача да нанасят 
евентуални удари на гръцката армия в тил. Съо-
бразно общия стратегически план за отбраната на 
Тракия, войските на Джафер Тайяр e трябвало да 
действат от изток срещу настъпващата гръцка ар-
мия, а българо-турските отряди и чети на запад от 
Марица – да действат в тила на гърците и срещу 
комуникациите им в дълбочина.
 3. Създаване на българо-турска Тракий-
ска армия и нейната въоръжена борба срещу 
присъединяването на Западна Тракия към 
Гърция 
 На 27 срещу 28 май 1920 г. Гърция окупи-
ра Западна Тракия с помощта на един армейски 
корпус. Две гръцки дивизии са разположени на 
охранителни позиции до р. Марица със задача да 
не допускат войските на Джафер Тайяр да се обе-
динят с българо-турските чети в Западна Тракия, 
а друга една дивизия е разположена по граница-
та на Западна Тракия с България. Тази тактика на 
гърците се оказва успешна. Изненадващо бързото 
заемане на Западна Тракия, освен че довежда до 
бездействие и изолация на войските на Джафер 
Тайяр, прекъсва напълно и възможността за връз-
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ка и взаимодействие на разположените в Западна 
Тракия българо-турски чети с редовните военни 
части на Тайяр в Източна Тракия, на които ВПНЗ 
разчита много в своите предварителни планове за 
действие. Обединените българо-турски чети и от-
ряди са поставени в трудно положение – те сами 
трябва да се изправят срещу значително по-мно-
гобройната и по-добре въоръжена и подготвена 
редовна гръцка армия.
 Въпреки неблагоприятното развитие, Вре-

менното правителство на националната защита на 
Ахмед Тевфик Бей реагира незабавно и енергич-
но. То издава Заповед за мобилизация на младите 
българи и турци, годни да носят оръжие, и включ-
ването им в сформираната от правителството Тра-
кийска армия [9, л. 33; 5, с. 104]. В изпълнение 
на заповедта, на 28 май 1920 г. българският Тра-
кийски комитет издава и разпространява Позив до 
всички родолюбиви тракийци. В него, след като се 
съобщава, че същия ден е обявена автономията на 
Тракия, се настоява „всички братя българи и тур-
ци да подкрепят движението морално и матери-
ално и да се запишат в доброволческите дружини 
в Софлийски военен район под командването на 
началниците на доброволческите дружини Н. Гав-
ритов и В. Георгиев“. Позивът завършва с призива 
„Бързайте, тракийци! С бога напред ще издейства-
ме автономията на Тракия под покровителството 
на Лигата на народите!“ [10, л. 31; 5, с. 105]. 
 В края на м. май 1920 г. Тракийската армия 
на ВПНЗ е вече напълно сформирана. За неин 
главнокомандващ е определен министърът на 

войната в правителството Фуад Бей [9, л. 33;  5, с. 
104]. Военен от кариерата с чин подполковник и 
бивш командир на жандармерията в Драма, Фуад 
Бей е един от най-ревностните привърженици на 
идеята за турско-българско единодействие и обща 
въоръжена съпротива срещу гръцката окупация. 
Още преди създаването на ВПНЗ той сформира 
своя чета от 300 души и заедно с другите, споме-
нати по-горе, турски и български национални во-
дачи в Беломорието е решен да отстоява докрай 

свободата и неза-
висимостта на За-
падна Тракия. Тези 
разбирания и идеи 
той отстоява и в 
по-нататъшната си 
дейност, като през 
м. ноември 1922 
г., заедно с други 
известни турски и 
български нацио-
н а л р е в ол ю ц и о -
нери е в основата 
на създаването, 
изграждането и 
дейността на Бъл-
гаро-турската Въ-
трешна тракийска 
революционна ор-
ганизация (ВТРО) 
в България, про-

дължила общата въоръжена борба на българите и 
турците в Беломорската област за извоюването на 
свободата и независимостта на Западна Тракия [2, 
с. 164; 6, с. 194].
 Тракийската армия на ВПНЗ, командвана 
от Фуад Бей, се състои от 30 дружини, начело на 
които са поставени някои от най-известните и 
добили широка популярност сред местното насе-
ление турски и български национал-революцио-
нери, като Топал Кадир, Али Галиб Бей, Джемал 
Бей, Неджметтин Бей, Кара Бекир, Хюсеин Чауш, 
Димо Николов, Димитър Маджаров, Русю Славов, 
Вангел Георгиев, К. Ненчев, кап. Бояджиев и др. 
[11, с. 248 и др.]. Според сведение на окръжния 
управител в Кърджали, в състава на Тракийската 
армия влиза и един голям, двухиляден турско-бъл-
гарски отряд за охрана и заемане на планинските 
райони на Западна Тракия, разполагащ с 14 кар-
течници [11, с. 249; 5, с. 106].  Ядрото на Тракий-
ската армия съставляват българо-турските чети 
и отряди, сформирани още преди създаването на 
ВПНЗ и изчакващи в бойна готовност в спомена-

Фотос 2. Ръководители и водачи на чети от състава на българо-турската Тракийска ар-
мия от 1920 г. в Западна Тракия и Българо-турската ВТРО от 1922 г. в България. Отляво 
на знамето са: Фуад Бей, Хикмет Бей, Юсуф Зия и др. турски водачи на чети. Отдясно 
на знамето са: Таню Николов, Димо Николов, Митрю Аркумарев, Рафаил Каракачанов 
и Стайко Запартов [15]
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тите по-горе крайгранични центрове. До края на 
м. май 1920 г. в състава на българо-турската Тра-
кийска армия се включват и много местни жители 
– бежанци от Западна Тракия, както и представи-
тели на местното българско и турско население, 
годно да носи оръжие, отзовали се на призивите в 
разпространените в региона позиви и заповедта за 
мобилизация, издадена от ВПНЗ. Много полезно 
попълнение в Тракийската армия са и немалкото 
забягнали с оръжието си българи и турци – слу-
жители в местната милиция на ген. Шарпи. В един 
от документите за тези бивши служители на ад-
министрацията на ген. Шарпи четем: „Ние не ис-
каме да видим гръцки войник в нашата Родина…
Ние предпочитаме по-скоро да умрем в тази стра-
на, отколкото да я видим под гнета на Гърция…“. 
Според някои от най-добрите изследователи на те-
мата, в четите на Тракийската армия се включват и 
немалко българи мюсюлмани от южните части на 
България [11, с. 249].
 Още в първите дни на окупацията гръцка-
та армия среща добре организираната въоръжена 
съпротива на българо-турските чети и отряди на 
Тракийската армия. На 28 май 1920 г., в близост 
до Гюмюрджина, става първото сражение между 
настъпващите военни части на гръцката армия и 
две от четите на Тракийската армия, командва-
ни от Фуад Бей и кап. Бояджиев. Опитвайки се 
да спрат настъплението на гърците към 
вътрешността на Западна Тракия, бълга-
ро-турските чети атакуват изненадващо 
челните редици на настъпващата гръц-
ка армия, но поради превъзходството на 
гърците са принудени да отстъпят в по-
сока на българската граница. Два дни 
по-късно гръцките части са прогонени 
от селата Манастир и Съчанли, в близост 
до Гюмюрджина, давайки при отстъпле-
нието си и двама пленници [2, с. 156; 11, 
с. 251]. Още в тези първи боеве и битки 
проличава избраната от ВПНЗ тактика 
на водене на въоръжената борба. Не раз-
полагайки с голяма и добре подготве-
на и въоръжена редовна армия, която да 
може да се противопостави в равностоен 
директен сблъсък на противниковата ар-
мия, то е принудено да разчита на успе-
ха в сраженията най-вече на бързината и 
изненадата при осъществяване на воен-
ните операции и действия. Благодарение 
на тази добре овладяна тактика на водене 
на боя, българо-турските чети и отряди от Тра-
кийската армия, макар и по-малобройни и по-зле 

въоръжени от гърците, успяват да спечелят много 
от сраженията в началния период на започналите 
военни сблъсъци. Така например, в станалите на 
31.05.1920 г. и 03.06.1920 г. сражения в района на 
селата Яйладжик, Карабае и Мандра, Димотишко, 
благодарение именно на бързината и изненадата в 
действията им, четите печелят битките. Първите 
две от споменатите села са гръцки и след боеве-
те са подпалени. При битката до с. Мандра бъл-
гаро-турските чети разрушават моста между гр. 
Софлу и гр. Фере и прекъсват комуникациите на 
гръцките военни части, убити са и 15 гръцки вой-
ници. На 06.06.1920 г., в сражение до с. Карабу-
нар, Софийско, е разрушен друг мост, изграден на 
ж. п. линия, но в боевете загиват и шестима чет-
ници. Нови битки и сражения, завършили с успех 
за частите на българо-турската Тракийска армия 
стават на 07.06 и 09.06. 1920 г. в околностите на 
с. Мерканли, Ференско и с. Къракьой, Дедеагачко. 
При тях са пленени осем гръцки войници, взето е 
и голямо количество оръжие, включително и две 
автоматични пушки. Ожесточени и кръвопролит-
ни са и сраженията, станали на 10.06 и 11.06. 1920 
г. до селата Кутурджа и Малък Дервент, при които 
загуби понасят и двете страни – убити са трима 
гръцки войници и двама четници [2, с. 156; 11, с. 
251].

 Едно от най-кръвопролитните сражения 
през м. юни 1920 г.  става на границата между 

Фотос 3. Ръководители и водачи на чети на българо-турската 
Тракийска армия от 1920 г. в Западна Тракия и Българо-турска-
та ВТРО от 1922 г. в България. В средата на снимката е войво-
дата Таню Николов, вляво от него е Фуад Бей, вдясно е Хикмет 
Бей [5, с. 321]
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Западна и Източна Тракия, на десния бряг на р. 
Марица, до Ипсала. Българо-турски чети нападат 
частите на една от гръцките дивизии, охранява-
щи границата с Източна Тракия, в момент, когато 
последните завършват изграждането на понтонни 
мостове над реката за преминаване на части на 
гръцката армия в Източна Тракия. При нападе-
нието понтонните мостове са разрушени изцяло, 
убити са и 40 гръцки войници и 7 четници [5, с. 
119]. Същият ден – 12 юни 1920 г., стават и две 
други сражения в района на с. Каламба, Караагач-
ко и в с. Голям Дервент и с. Бабалар, Софлийско. 
При първото от тях са убити 17 гръцки войници, а 
при второто – три обединени българо-турски чети 
прогонват гръцките военни части, разположени в 
с. Голям Дервент и с. Бабалар [11, с. 251 – 252].  
 Успешни нападения над гръцки гарнизони, 
разположени в турски и български села в Запад-
на Тракия, българо-турските чети извършват през 
целия м. юни и началото на м. юли 1920 г. В ре-
зултат на тези нападения гръцките военни части 
търпят сериозни загуби в жива сила и оръжие. В 
края на м. юни българо-турска чета от 15 четни-
ци успява да прогони гърците от с. Сара Хадър, 
Гюмюрджинско, а в началото на м. юли друга чета 
обезоръжава 40 гръцки войници в гарнизона им 
в с. Малък Дервент, Софлийско. Няколко дена 
по-късно с бой е превзет и гръцкият гарнизон в съ-
седното село Голям Дервент. При някои сражения 
българо-турските чети успяват да пленят и голя-
мо количество оръжие, предназначено за гръцката 
армия. В края на м. юни 1920 г. до с. Черкезкьой 
те атакуват и превземат влак, превозващ оръжие 
за гръцки военни части, като цялото количество 
превозвано оръжие е пленено и завладяно [11, с. 
251 – 252].
 Според публикувани в научните изследва-
ния статистики, в периода юни – юли 1920 г. на 
територията на Западна Тракия стават над 30 го-
леми сражения между военни части на гръцката 
окупационна армия и частите на българо-турска-
та Тракийска армия. Въоръжените сили на ВПНЗ 
оказват ожесточена съпротива на гръцката армия 
в Димотишко, Караагачко, Софлийско, Ференско 
и Дедеагачко. Битки и сражения се водят и в дру-
гите райони на Беломорската област – Ксантийско 
и Гюмюрджинско, но тук те са с по-нисък интен-
зитет и са по-незначителни. Най-успешни и резул-
татни са победите, постигнати от Тракийската ар-
мия над гръцките военни подразделения и части, 
разположени на десния бряг на р. Марица. Пре-
търпените от гърците поражения тук довеждат 
до деморализация на личния състав на военните 

части и войниците им са обхванати от отчаяние 
и недоволство. Те бягат панически и масово от 
полесраженията при почти всяка схватка с чети-
те. Това принуждава гръцкото правителство да 
изпрати нови усилени армейски части в Западна 
Тракия, за да бъде смазана българо-турската въ-
оръжена съпротива и да се осигури и гарантира 
по-нататъшното безпроблемно преминаване на 
гръцката армия в Източна Тракия [11, с. 252]. 
 4. Кои са причините за неуспеха на бълга-
ро-турската въоръжена съпротива срещу при-
съединяването на Западна Тракия към Гърция 
и какво е нейното значение за отношенията 
между народите на Балканите
 Изпращането на нови гръцки армейски час-
ти в Западна Тракия прави борбата между двете 
воюващи страни още по-неравностойна и предо-
пределя крайния победител във военния сблъсък. 
Засилването на гръцкото военно присъствие в 
областта обаче не е единственият фактор, допри-
несъл за крайния успех на гърците във военни-
те действия. Особено отрицателно въздействие 
върху въоръжената борба на местните българи и 
турци срещу окупационната гръцка армия оказ-
ва неизпълненото обещание за военна помощ и 
подкрепа от страна на Временното правителство 
на Източна Тракия на Джафер Тайяр. Въпреки 
дадените обещания, войските на Тайяр така и не 
се включват пряко с участие в сраженията срещу 
гърците в Западна Тракия. За тази нерешителност 
и мудност Джафер Тайяр е остро критикуван от 
Фуад Бей [11, с. 253; 5, с. 112 – 113]. 
 Отрицателен фактор за развитието и раз-
растването на българо-турското съпротивително 
движение в Западна Тракия е и позицията, заета 
от България. Лоялна към следвоенните мирни до-
говори, тя предприема изискваните ѝ от страните 
победителки в Първата световна война мерки за 
охрана на южната ѝ граница, с оглед недопускане-
то на образуване и преминаване на чети от край-
граничните български територии в Западна Тра-
кия. Официалните български власти нареждат на 
окръжните управители в Пловдив, Стара Загора, 
Кърджали и Бургас да преследват „безпощадно 
и сурово такива провокатори – четници и коми-
таджии“[НА на БАН, ф. 44К, оп. 1, а. е. 22, л. 38; 
5, с. 141 – 142]. В изпълнение на тези нарежда-
ния крайграничните български власти в Ивайлов-
град, Крумовград, Момчилград и др. предприемат 
действия, които силно затрудняват развитието на 
българо-турското съпротивително движение в 
граничните със Западна Тракия български тери-
тории. Граничните войски и специалните военни 
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части в районите на тези градове възпрепятстват 
преминаването на границата на българо-турските 
чети от Тракийската армия, преследват, залавят и 
обезоръжават техните членове, не допускат пре-
минаването им в Тракия. В много от тези акции 
на българските военни власти са възпрепятствани 
да преминат в Западна Тракия и да се включат в 
действията на Тракийската армия на ВПНЗ бъл-
гаро-турски чети с численост, надхвърляща 200 – 
300 четници [2, с. 157 – 158]. 
 В края на м. юли 1920 г. гръцката армия пре-
минава на изток от р. Марица и след като разбива 
войските на Джафер Тайяр, успява за кратък срок 
да окупира цяла Източна Тракия. Разбиването на 
І-ви армейски корпус, командван от Джафер Тай-
яр, и завладяването на Одринска Тракия от гърци-
те решава на практика и по-нататъшната съдба на 
ВПНЗ на Западна Тракия. Изпаднало в изолация 
и лишено от по-нататъшна перспектива, то е при-
нудено да се оттегли към България. Според някои 
автори, членовете на българо-турското ВПНЗ на 
Западна Тракия, сред които и неговият минис-
тър-председател Ахмед Тевфик Бей, са изпратени 
от българските власти на север от Стара планина 
[11, с. 253; 2, с. 158].
 По-голямата част от българо-турските чети 
на Тракийската армия също преминават в Бълга-
рия, но не преустановяват дейността си. Устано-
вени и разположени в някои удобни за нахлуване 
в Беломорието крайгранични пунктове в Източни-

Фотос 4. Българо-турските чети от състава на българо-турската Тракийска армия от 1920 г. в За-
падна Тракия продължават дейността си в състава на Българо-турската ВТРО от 1922 г. в Бълга-
рия. На снимката: Българо-турски чети от 1922 г. на поход. На преден план са войводите Таню 
Николов, Фуад Бей и Хикмет Бей. 1922 г. [5, с. 321]

те Родопи, те продължават и през 1921 – 1922 г. 
въоръжената борба за постигане на свободата и 
независимостта на Западна Тракия, като извърш-
ват множество въоръжени нападения и акции над 
гръцки военни подразделения и части отвъд гра-
ницата [11, с. 253; 2, с. 158].
 В началото на 20-те години на миналия век 
на българска територия са сформирани и мно-
го нови българо-турски чети и отряди, а бълга-
ро-турското единодействие и сътрудничество дос-

Фотос 5. Фуад Бей и Таню Николов със знамето на 
Българо-турската ВТРО в България [17]
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тигат нов етап в развитието си чрез създаването и 
дейността на Българо-турската Вътрешна тракий-
ска революционна организация (ВТРО), основана 
в началото на м. ноември 1922 г. в с. Казаците, 
Ивайловградско [2, с. 164; 6, с. 193 – 194]. Учре-
дители на тази нова революционна организация, 
явила се на практика приемник и продължител на 
дейността на ВПНЗ на Западна Тракия, са някои 
от най-изявените дейци на Тракийската армия. Из-
браният Централен комитет на българо-турската 
ВТРО при учредяването ѝ е в състав: Председател 
– Таню Николов, Секретар – Пейо Поптрендафи-
лов, Членове – Фуад Бей, Кемал Бей.
 За Главен войвода на организацията е из-
бран Таню Николов, под чието ръководство се на-
мират 20 чети, от които 13 български и 7 турски. 
Крайната цел на новосъздадената революционна 
организация е извоюването чрез въоръжено въс-
тание на свободна и независима автономна Тракия 
в нейните естествени географски граници от р. 
Марица до р. Струма. За постигането на тази цел 
през следващите няколко години ВТРО развива 
една забележителна революционна дейност, осъ-

ществена най-вече върху територията на Западна 
Тракия. [По-подробно за това вж.: 6, с. 194 – 196; 
2, с. 164 – 171.]
 Проблемите, свързани с изграждането, раз-
витието и дейността на Българо-турската ВТРО 
през следващите няколко години обаче излизат 
извън целите на настоящото изследване. Тяхното 

разглеждане и проследяване се надяваме да напра-
вим в друга публикация.

***
 Въпреки, че не успява да постигне крайни-
те си цели, организираната и ръководена от ВПНЗ 
обща въоръжена борба на местното българско и 
турско население срещу присъединяването на За-
падна Тракия към Гърция има важно историческо 
значение. Тя, освен че дава необходимите аргу-
менти за дипломатическа и външнополитическа 
защита на българските и турски национални ин-
тереси по Тракийския въпрос пред Великите сили 
и международната общност, бележи и началото на 
един успешен период в развитието на българо-тур-
ските отношения и връзки, започнал в годините по 
времето и след Първата световна война. В основа-
та на двустранните междудържавни отношения и 
връзки през този период залягат и все повече се 
утвърждават принципите на взаимноизгодно съ-
трудничество и разбирателство, на сближение на 
позициите и взаимодействие при решаването на
сложните междудържавни и междуетнически про-
блеми, наследени от миналото. В резултат на по-

ложените двустранни уси-
лия, именно в този период 
са възстановени напълно и 
са поставени в съответствие 
с международните стандар-
ти прекъснатите диплома-
тически отношения между 
двете държави [Вж. 7, с. 
69 – 83], успешно са  завър-
шени, с приети двустранни 
договорености за прилагане 
на принципа на взаимност 
преговорите по малцинстве-
но-бежанския въпрос между 
двете страни [По-подробно 
за това вж.: 3], сключен на 
18 октомври 1925 г. и рати-
фициран през 1926 г. е Ан-
горският договор за прия-
телство и сътрудничество 
между България и Турция, 
чийто чл. 1-ви тържествено 
постановява и проклами-

ра: „Ще съществува ненакърняем мир и искрено 
и вечно приятелство между Царство България и 
Турската Република“ [4].  
 Историческата значимост на българо-тур-
ската въоръжена съпротива срещу присъединява-
нето на Западна Тракия към Гърция обаче не се 
изчерпва и ограничава единствено с приноса ѝ за 

Фотос 6. Три сборни чети от състава на Българо-турската ВТРО от 1922 г. в 
България в района на с. Чакалци до гр. Джебел, с войводите: Стоян Терзиев 
(седмият на ІІІ-ти ред с черен калпак), Димо Бояджиев (деветият на ІІІ-ти 
ред с брада и каскет) и Топал Кадир (петият седнал на І-ви ред с чалмата). 15 
ноември 1922 г. [5, с. 319]
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подобряване и укрепване на междудържавните и 
междуетнически отношения и връзки между Бъл-
гария и Турция само за конкретния исторически 
момент. Осъщественото през пролетта и лятото на 
1920 г. българо-турско сближение, единодействие 
и взаимопомощ между местното българско и тур-
ско население в Беломорието и Източните Родо-
пи поставя началото на изграждането на един нов 
устойчив модел на междуетническо съжителство, 
сътрудничество и взаимопомощ между двата ет-
носа, основан на взаимното доверие и уважение, 
на зачитане правата и свободите на другия етнос, 
модел, съдържащ в себе си и далечна историческа 
перспектива и потенциал за обществено-полити-
ческата му реализация.
 Разделяни и противопоставяни десетилетия 
наред от управлявалите ги правителства чрез воен-
ни сблъсъци и конфликти, преминали през горчи-
вината и раните на миналото, през 1919 – 1923  г. 
местните българи и турци от Западна Тракия и Из-
точните Родопи заедно постигат и с оръжие в ръка 
защитават свободата и независимостта на своето 
общо Отечество. Обединени и решени да отстоя-
ват докрай справедливата си кауза, те, проливайки 
кръвта си, написват и завещават на поколенията 
една от най-забележителните страници на общата 
си история.
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BULGARIANS AND TURKISH PEOPLE RISE AGAINST THE NOYERS DICTATE (1919 – 1923)

The Unified Armed Resistance and Mutuality of Bulgarian and Turkish People from Western Thracia and 
Eastern Rhodopes against Rendering Western Thracia to Greece

Valcho Zlatilov
Abstract: The unified armed resistance and unification of Bulgarian and Turkish people from Western Thracia and 
Eastern Rhodopes against rendering Western Thracia to Greece after World War 2 are presented in this research, 
based on multiple historical pieces of evidence. With deeper attention we observe how Bulgarian and Turkish people 
are brought together and their cooperation in Thracia. There is a closer look at the establishment, the constitution 
and actions of the Bulgarian-Turkish temporal government for national defense, established on the 25th of May 
1920th in Western Thracia. Particular attention was also paid to the declaration of autonomous management of the 
area and the establishment of a Bulgarian-Turkish army and its armed battles. The reasons for the failure of the 
Bulgarian-Turkish resistance, are being investigated and its historical importance is denoted.
Key words: war, consequences, resistance, cooperation, battle



45НАУКА – кн. 1/2020, том XXX
Издание на Съюза на учените в България

НАУЧНА	КОНФЕРЕНЦИЯ	В	СУБ	–	КЛОН	КЪРДЖАЛИ

ПРОЕКТЪТ ПЕРПЕРИКОН – ЕДНА ВИЗИЯ ЗА 
УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА УРБАНИСТИЧНОТО 

ПОЗНАНИЕ
Проф. д-р арх. Минчо Ненчев,

катедра „Градоустройство“,
Архитектурен факултет на УАСГ

 1. Предистория на проблема
 България е на път най-после да заеме подо-
баващото ѝ се място на страна,  опознала своята 
култура и история и с водещите в това отношение 
Италия и Гърция, да застане в призовата тройка 
държави, презентиращи своята богата археоло-
гия. Заедно с богатите други условия за развитие 
на туризма – съвсем в реда на нещата е методи-
ческата дейност по изследването, съхраняването и 
възстановяването на артефакти и среда и тяхното 
използване при създаването и утвърждаването на 
нови туристически комплекси да придобие особе-
но значение. Само обаче с богата, съдържателна и 
дефинитивно-пожелателна есеистика не може да 
се постигне така желания от всички ни резултат. 
Един проект по програма ФАР (българо-гръцки 
проект „Туристически център Перперикон“) на 
МРРБ още от 2003 г. и продължил досега, спомог-
на да се осмисли значението на комплексния под-
ход в решаване на устройствените, пространстве-
ните и архитектурните проблеми на изграждането 
на нов, значим туристически комплекс [1]. Както 
казва проф. Николай Овчаров: „...едва ли в Бълга-
рия вече има човек, който да не е чувал за неверо-
ятния скален град Перперикон, макар от началото 
на мащабното му проучване да са минали само ня-
колко години...“ – теза, изказана още през 2000 г. 
– в началото на новия век [7]. Преминаването през 
осъзнаване на значимостта на комплекса и срав-
няването му със световните образци на практика 
предопределя преосмислянето на териториалната 
и пространствената организация по начин, подхо-
дящ за високите цели на възстановката. От вели-
чаво откритие за съвсем тесен кръг от хора, само 
за година-две получи публичност фактът, че на 
това място са се случвали епохални събития. Тук 
трябва да се подчертае, че това не може да е стан-
дартният подход  и разкриването да е самоцелно 
за паметника, а е от огромно значение за региона и 
цялата страна. Колкото и да знаем какво трябва да 
правим, ние като общество продължаваме да не-
дооценяваме значението на отделни символни па-
метници за възстановяване на нашата история и за 
нейното рекламиране. Всичко това пряко има от-

ношение към разбирането за градския дизайн или 
иначе казано, за науката за града и развитието на 
градовете и регионите на България [8]. Показате-
лен е настоящият пример, който нагледно показа, 
че дори да се осигурят средства, се вземат безум-
ни и необосновани решения, и както следва логи-
ката, в един момент всичко се протака в рамките 
на вече 16 години – правят се проекти, нещичко се 
побутва – но дотам. Работата на парче е повече от 
компрометирана. Ефектът от направеното почти 
веднага е ограничен, а не комплексен. Резултатът 
– естествено е незадоволителен и частичен .
 Знанието, представите и науката за града
 Колкото и да си представяме, че тя, науката, 
е нещо приложно, нещо като следствие на опреде-
лени  идейни усилия и само описателна есеистика, 
не можем да отречем приличния  напредък в по-
следно време в разработване на проблематиката на 
градското развитие в условията на невероятна екс-
панзия в рамките на урбанистичната деградация. 
Науката за града е особено необятна – може би 
трябва да я съпоставим със статуквото на херме-
тичните книги и с нивото на високохуманитарните 
науки. В крайна сметка тя се оказа в тясна връзка 
с философията и всички обществени науки  и като 
изразител на параметрите на града, дефакто – на 
обществото (!),  съумя в крайна сметка да застане 
в центъра на вниманието на хората. Без наука  и 
познание на процесите ще останем в дебрите на 
пазарния нихилизъм, в лоното на пустословното 
обяснение на процесите, а това  градовете няма да 
ни позволят. Като резултат най-вече – експеримен-
ти от сорта на „проба – грешка“ или триумфал-
ни концепции и ялова реализация. Обществото се 
насити на помпозни градоустройствени „инициа-
тиви“ , на сбъркани по същество градски набези 
в една почти сравнително балансирана  (като че 
ли сама по себе си) градска среда, среда иначе  на 
социалните експерименти. Времето на големите 
илюзии вече може би отмина и благодарение на 
това отрезвяване градовете встъпиха в новата ера 
– ерата на масовата комуникация, на лесния дос-
тъп, на осъзнаването на конкретната регионална 
ситуация – твърде печална за момента, демограф-
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ска и социална деградация и пр. В този аспект 
градската практика все още е длъжник на обще-
ството. Желанието му – изразено в обществения 
устойчив художествен идеал, вече се оформя като 
двигател на градската комуникативна среда. С по-
явата си градът става изразител на обществения 
идеал. Въпреки че наглед това е един сложен про-
блем – познаваемостта на градската специфика по 
отношение на бъдещото развитие, в т.ч. в региона-
лен план, той  се преплита със сложния социален 
феномен на личностната доминантност и реализа-
ция, а от философска гледна точка – с бляна за хар-
мония, демокрация и благоденствие – нещо, през 
времето просъществувало кратко и епизодично.
 2. Генезис на градовете
 Както и да се стараем да не забелязваме този 
проблем, както и да се абстрахираме от него, ние 
не можем в нашите изследвания да не се обърнем 
към първоизточниците и към причинно-следстве-
ната характеристика на градското развитие, пряко 
отразяващо се на структурата и функционалната 
организация. Показателно е съвременното ни раз-
биране за културно-историческо наследство. На-
ред с класическите постулати е добре да се изтък-
нат и новите постановки относно самото развитие 
на познанието за градовете и за общественото раз-
витие. Безспорно е важен моментът на абстрахи-
ране от идеологемите, наложени в последните две 
столетия и от антагонизма – характерен за превзе-
тостта, схоластиката и регреса в науката. Градът 
сам по себе си не може да оправдае надеждата на 
Аристотел за ограниченост и стабилитет, за хармо-
нично обвързване само на определена група хора, 
които да съвместяват бит и духовни ценности [2]. 
Бурното развитие на познанието за града ни дока-
за през последните години обаче, че на практика 
в градски условия е възможен комплексен ком-
промис както в градоустройственото планиране и 
проектиране, така и в развитието  на градовете в 
регионален аспект – един вид агломерационна екс-
панзия и социо-пространствена комуникация [4]. 
Ползването на добри практики в това отношение 
ще ни даде именно така желания положителен ре-
зултат и по този начин  ще се реализират  по-обос-
новани градски стратегии, в т.ч. и приобщаване на 
регионални ценности. Гражданите сами по себе си 
сключват своеобразен  договор с местните власти 
за преживяване на дадена територия – с всички 
произтичащи от това компромиси и ограничения. 
А споровете за развитието на туризма са от много 
време – но на съвременния етап т.нар. регионални 
стратегии са твърде пожелателни. Обвързването с 
регионалните ценности е обикновено само „кни-

жовно-информативно“. От това най-често страда 
именно самият град – център, локализиран по раз-
лични критерии от тези в древността. Докато на 
времето разстоянието се е преодолявало за почти 
цял ден път с кон – сега е в рамките на обичайните 
15 – 20 минути автомобилен изохрон [5]. 
 Факторите при съставяне на изходната база 
данни за проектиране и обследване на конкретния 
обект се изразяват в следното: неразвит достъп, 
липса на категорични данни за обхвата му, про-
блеми от разрушителни въздействия, близост до 
средно голям град, обществен интерес, растящ в 
геометрична прогресия с огромни очаквания за 
артефакти, благоприятна, но неразвита по отно-
шение на туризма територия, външни фактори 
(трансгранични комуникации, интерес от съседни 
страни). Иначе казано – насред хълма има нещо 
ценно, но незнайно колко. Последователно всички 
тези проблеми са изяснени в рамките на комплекс-
ната програма, а именно: уточнено е, че най-бла-
гоприятни възможности за достъп до комплекса 
са откъм с. Мургово, с оглед на максимално оч-
аквания туристически поток плюс възможности-
те за обвързване на територията с рекреационни 
разширения; изготвена е подробна документация 
за укрепване на скалния масив и преодоляване 
на силното тектонско влияние в района – за пръв 
път е направен анализ на геомеханичното поведе-
ние на масива в рамките на сравнително сложна 
среда, богата на артефакти (използвани са специ-
ални способи за укрепване, най-вече анкериране 
на големи масиви и използване на специални ма-
териали; освен това е направена преценка за ця-
лостна защита на ерозиралите скали. Близостта 
до Кърджали е отчетена при разработването на 
специализиран план за управление на комплекса. 
Все по-нарастващият интерес може да се поеме от 
добре организирана структура на място и в самия 
град, което ще се отрази благоприятно на цялост-
ното развитие на региона.
 3. Регионалното планиране, промените в 
историята и урбанистичната наука
 Архитектурното и урбанистичното  форми-
ране на градската среда. 
 Градът и градската среда са толкова близки 
понятия и толкова различни! Още с възникването 
си градът от обикновена съвкупност от търгов-
ско-логистични обекти (в съвременната интер-
претация на градските понятия) се трансформира 
в един предварително внимателно планиран ком-
плекс, а при определени условия – когато е нато-
варен с повече функции – като административен, 
военно-стратегически, религиозен, търговски 
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и културен център – и с изявена композиционна 
структура обект. Това не е случайна приумица на 
древните, а по-скоро резултат на целенасочена 
комплексна планова идея за изграждане на една 
всеобхватно организирана градска среда. Както в 
описателните характеристики на античните гра-
дове според традиционната Скалигерова исто-
рия и известните ни класически познания, пряко 
отразили се върху реализацията на плановата и 
пространствена организация на представителни 
и внушителни композиционни оси и ансамбли, 
така последните археологически открития и свър-
заният с това нов прочит на хронологията и нови 
възгледи за общественото развитие категорично 
допълват общата картина със свежи факти, гово-
рещи за дълбока древност на знанията за изграж-
дането на градската среда, за нейното планиране. 
На практика има две дадености: един много дре-
вен град,  приключил отдавна своето развитие и 
даже изгубен в ландшафта, и нов – развиващ се и 
с амбицията да просперира модерен град.
 Методико-планови аспекти на комплексния 
урбанистичен анализ
 Истината за произхода още дълго време ще 
бъде скрита от нашите иначе праволинейни тълку-
вания на цивилизационното развитие. Историче-
ската наука в областта на архитектурата и градоу-
стройството като че ли не се интересува много от 
генезиса. С малки изключения ние продължаваме 
да претупваме класическите постулати за отседна-
лия живот и бързото развитие на градското обще-
ство и почти веднага прескачаме в „царствените“ 
комплекси и ансамбли. Този прекален екстаз при-
крива обикновената липса на заинтересованост да 
се стигне в дълбочината на проблемите. А те не са 
малко! Не е нужно да си специалист, за да си по-
ставиш въпроса за реалната цена на градското раз-
витие и за предпоставките именно градовете да са 
основния фактор за човешките взаимоотношения 
и за прякото усъвършенстване на човешкия живот 
и култура.
 Феноменът наследство и комуникативност в 
регионален аспект
 Градската среда е своеобразна арена на „кон-
цептуализма“ и „контекстуализма“ и както осигу-
рява тяхното противоборство, така и ги обединява 
в известна степен в крайна сметка като своеобра-
зен синтез на двете начала, единствено натоварен 
с ролята на носител на главното качество – „худо-
жественото въздействие“ на обкръжението ни. В 
наши дни понятието „среда“ практически се отъж-
дествява с термина „предметно- пространствен 
комплекс“, чието проектиране изисква съчетаване 

на творческите усилия на архитектите, проектира-
щи градски ансамбли и инженерно-техническите 
компоненти на пространството (територията) [6]. 
В методически план това предопределя матрица-
та на изследванията и проектните разработки, а 
именно:  концепция за териториално–простран-
ствена и функционална организация; укрепване 
на скалните масиви и третиране на скалните по-
върхности; изясняване на границите и оптимума 
в реставрацията, консервацията и реинтеграцията 
на историческите паметници при условията на не-
прекъснато разширяване на полето на изследване;  
формиране на ясна градоустройствена структура 
с осигурени възможности за етажност и разшире-
ние на комплекса.
 4. Изводи за подхода към създаването на 
действителен концепт 
 Философията на примера и философията на 
отражението рефлектират като основа за урбанис-
тичното познание най-вече чрез методико-плано-
вата постановка [3]. Самото формулиране на ос-
новната цел е вече едно ново ниво на подхода към 
този обект. Това всъщност е един изцяло нов под-
ход – най-вече с факта, че няма добре формирано 
ядро или ако има, то се ограничава в рамките на 
епизодични посещения до нашумял в публичното 
пространство обект, който съдържа неимоверно 
голям потенциал в териториален и функционален 
аспект. Осъзнаването на тази сложност на струк-
турно-функционалните проблеми е предикатът, 
първопричината чувствително да се разшири об-
хватът на изследванията. В интердисциплинарен 
аспект той е детерминиран като комплекс от целе-
насочени знания за обекта, съвкупност от локал-
ни проектни материали, разширено заснемане и 
проучване на физически параметри. В комплекс-
ния проект по програма ФАР на практика са зало-
жени повече от десет основни проблемни теми с 
около 34 проекта, всеки от които представлява са-
мостоятелна методична единица и съобразно из-
браната последователност предава на следващия 
определени рамкови ограничители, база данни и 
параметри, концепти за проектни решения, обоб-
щени съждения от обработен материал. Доразра-
ботването освен в рамките на обичайните времеви 
графици трябваше да се вмести и в рамките на не-
прекъснато коригиращи се паралелни постулати 
за очаквано, възможно, предвидимо и перспек-
тивно. Самата същност на основния елемент на 
новия туристически комплекс – археологически 
феномен с променлива, непрекъснато обогатява-
ща се градоустройствена структура, предопредели 
чувствително разширяване на обхвата и структу-
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рата му. Обикновеният еднопланов сценарий – ар-
хеологически обект и туристически посетителски 
център се оказа, че не отговаря на обема, както на 
находките, така  и на очакванията. Още в рамките 
на първоначалните проучвания се наложи сцена-
рият да стане многопланов и многопосочен анализ 
и синтез с проектен резултат. Работната програма 
бе дефинирана като следните проекти: 
 Проучване на териториалната организа-
ция: изготвяне на териториално-устройствен план 
на комплекса с графична версия за обособяване на 
реалните граници; детайлен план с приемна зона, 
археологически комплекс, рекреативна територия.
 Геодезически и фотометрични планове: из-
готвяне на работна геодезическа мрежа като база 
и отправна точка за по-нататъшни заснемания, об-
вързвания на целия Акропол и Свещения дворец в 
общ полигон и трайно стабилизиране на геодези-
ческата мрежа, изготвяне на цифров модел.
 Укрепване на ерозиралата скална повърх-
ност на археологическия обект: проведени са ин-
женерно-геоложки проучвания с цел определяне 
на степента на риска и ефективността при укрепи-
телните мероприятия и преодоляване на силните 
тектонски влияния, изясняване на разрушените 
участъци и състоянието на скалните откоси, нова 
методика за прилагане на аналогови методи при 
овладяване на геомеханичното поведение на скал-
ния масив, детайлен план на застрашени участъци 
и план на работите за подсилване на ерозиралата 
скална повърхност.
 Анализ на съществуващите въздействия и 
предпазване на скалната повърхност на археоло-
гическия обект: определена е съвкупността от ме-
тоди за защита на скалната повърхност съобразно 
преобладаващите нарушения и значението им за 
цялостния образ на комплекса, изследване за мно-
гоалтернативна приложимост на слънцезащитна 
система.
 Опазване на местността „Свещен дворец 
Перперикон“: комплексни проучвания за съхране-
ние на цялата местност, скалните откоси и повърх-
ности, зониране на територията по отношение 
пораженията от сеизмична активност и ерозия, 
комплекс от методи за укрепване с цел осигуря-
ване устойчивостта на скалните откоси, проект за 
съхранение и експониране на стените на двореца.
 Съхранение и реинтеграция на Акропола: 
подробни проекти за отделните крайни елемен-
ти, детайлни изследвания за реставрация и реин-
теграция, отчитане на историческите пластове и 
възможностите за изявяване на градоустройстве-
на структура, пространствени доминанти и обем-

но-пространствена композиция на историческите 
ансамбли, проекти за съхранение и експониране 
на разкрити обекти и ансамбли.
 Съхранение и експониране на обект „Бази-
лика Клисе Башъ“: подробни проекти за засне-
мане, съхранение и експониране на базиликата и 
прилежащия ѝ комплекс, проучвания за включ-
ването на този паралелен обект в териториалната 
структура на туристическия комплекс.
 Хоризонтално и вертикално планиране на 
зоната на културните паметници: изготвяне на 
проект за вертикално планиране на достъпа до 
Двореца и Акропола от посетителския център, по-
сетителска пешеходна мрежа, пешеходна достъп-
ност, възможности за перспективен алтернативен 
достъп (въжена линия), дизайн на територията за 
рекреация, дизайн на визуалната комуникация, 
информационни ядра.
 Комплексна техническа инфраструктура, 
Посетителски и изложбен център Перперикон: 
технически проект (АC част, проект за интериора: 
изложбени зали, фоайета, главен вход, детайли).
Управление на туристическия център Перпери-
кон: системи за управление и сигурност на турис-
тическия поток в регионален аспект, управление 
на трафика на потоците.
 Изработване на референции за туристи-
ческо представяне на Перперикон, стратегия и 
маркетингов план за бъдещото развитие на про-
екта „Туристически център Перперикон“: чрез 
прилагане на целия набор от комплексни изслед-
вания и проекти за обекта се достига до следва-
щото звено – анализ на неговото перспективно 
разширяване и развитие.  В това отношение са 
набелязани три етапа: Първоначален етап – пър-
вично изграждане на инфраструктурата, комуни-
кацията (достъпа до обекта), база за строителна 
инвазия с категорични рамки за намеса и строго 
съблюдаване на „свободните“ от археологични ар-
тефакти пространства  (изпреварващо археологи-
ческо проучване). Същински етап – изграждане на 
пешеходна посетителска и рекреационна мрежа, 
изграждане на приемно пространство, посетител-
ски туристически център, комплексно укрепване 
на археологическия обект, съхранение и реинте-
грация на археологическите ансамбли и  отделни 
елементи (артефакти). Вторичен етап (перспекти-
вен) – по-нататъшно перспективно разширение на 
туристическия комплекс след комплексна оценка 
на пробацията и функционирането му. най-пълна 
степен регионалните и локалните характеристики 
на обекта в неговите завършени (обособени) гра-
ници.
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ческите аспекти, така и за функционално-прос-
транствените особености на обществото в един 
хронологичен и сравнително ясен разрез. Тури-
змът може да се развива само върху основата на 
стриктно проведена научнообоснована методика. 
Не самодейност и пожелания, не дитирамби и по-
казност, а упорита и методична работа за постига-
не на високите цели! Вече е XXI  век!
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 5. Относно рационалния резултат
Реалната програма за изпълнение на тази методи-
ка и проект е в рамките на така исканите от цялото 
българско общество промени към интензифици-
ране на научноизследователската и проектантска-
та дейност с цел постигане на бързи резултати и 
реализиране на високи критерии за съпостави-
мост със световните образци и примери. Форму-
лираната методика е изключително гъвкава и дава 
възможност за своевременно коригиране на цели, 
обхват и параметри. Тя позволява дообогатяване 
откъм база данни за развойна и мениджърска дей-
ност. На практика самото създаване на такъв ту-
ристически комплекс освен рефлексии в региона-
лен и локален мащаб неминуемо ще даде тласък на 
други подобни такива. Друг е въпросът, че всеки 
обект е специфичен и с неповторима роля в соци-
ално-пространствената комуникативна система, 
със специфичен потенциал, а и в крайна сметка – 
с уникален образ. В контекста на формирането на 
националната туристическа стратегия, свързана 
със солидната археологическа база, приложената 
методика е напълно своевременна и ще допринесе 
за коректив на научните и творческите търсения 
на голям брой учени и проектанти.
Перперикон е уникален като свързващо звено в 
историята на траките и на България, като струк-
тура с неповторим заряд, като възел във функцио-
нално-пространствена диференциация на исто-
рически пластове и градски формирования, като 
своеобразна лаборатория за изучаване развитието 
на едно общество, съвсем доскоро разглеждано 
еднопланово. Правейки изводи за развитието на 
градската му структура [9],  ние може да дадем 
по-точна представа както за културно-истори-
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THE PERPERIKON PROJECT – A SINGLE VISION FOR 
IMPROVING URBANISTIC KNOWLEDGE

Mintcho Nentchev
Abstract: The methodological action of research, storage and restoration of artifacts and environment and 
their use in the creation and establishment of new tourist complexes is of particular importance. Only with a 
definitively desirable essayistic can the desired result from society be achieved. The Bulgarian-Greek project 
„Perperikon Tourist Center“ of МRDPW, since 2003 and continuing till now helped build an understanding of 
the importance of the complex approach in solving the mechanical, spatial and architectural problems of the 
construction of a new tourist complex while abstracting from the ideologists from the last two centuries and 
from antagonism – characteristic of conquest, scholasticism and regression in science. Changes in history and 
urban science or the manifestation of heritage and communicativeness in a regional aspect have contributed to 
the urban environment becoming a kind of arena of „conceptualism“ and „contextualism“ and ensuring their 
counteraction.
Key words: Perperikon, Perperikon Tourist Center, urban science

КЪРДЖАЛИЙСКАТА БОГОРОДИЦА
ЕЛЕУСА ОТ КИКОС

Д-р Мария Спиридонова,
Регионален исторически музей – Кърджали

 Православната църква учи, че Богородица 
е свързана кръвно с човешкия род. Макар и но-
сителка на последствията на първородния грях, 
тя постига духовно съвършенство с достойното 
си поведение на святост, превъзмогва границата 
между временното и вечното. Иконата на Божи-
ята майка изобразява първото човешко същество, 
което реализира целта на въплъщението. Тя е 
най-силният защитник на хората пред Бога, докол-
кото е най-близо до него. Образът ѝ придружава 
навсякъде образа на Христос. Богородичните ико-
ни се отличават с най-голямо разнообразие на ико-
нографските типове и са обект на особено силно 
почитание [1, с. 44 – 47].
 Според предание, достигнало до нас чрез 
богослужебни текстове, посветени на Богородич-
ни празници, първите икони на Пресветата Дева 
са рисувани от апостол Лука, за което той получа-
ва благословия от самата Божия Майка.
 Св. Богородица Кикотиса се смята за една 

от тези три икони, за които е позирала самата 
Дева. Богородица от Кикос е епитет, базиран на 
топоним. Иконата получава името си от манастира 
Кикос в планините Троодос, Кипър. Основан е в 
края на XI в., когато Кипър все още е бил част от 
Византийската империя.
 Св. апостол Лука изпратил иконата на пър-
вите християни в Египет, покръстени от апостол 
Марк. През 980 г. иконата е донесена в Констан-
тинопол и поставена в императорския дворец. 
През 1082 г. византийският император Алексий I 
Комнин я подарява на кипърски отшелник, наре-
чен Исайя, който излекувал дъщеря му от тежка 
болест. Отшелникът взима иконата и основава ма-
настира Кикос. Подарявайки иконата на Кипър, 
византийският император се разпоредил да я по-
крият, за да не може повече никой да я докосва с 
поглед. Но от многобройните ѝ копия се смята, че 
не е била покрита веднага или периодично е била 
откривана. От 1576 г. иконата е с обков от злато и 
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сребро, преправен през 1795 г. [2].

 В българското изкуство Богородица от Кикос 
се интерпретира през XVIII и XIX в. основно в два 
варианта. Единият е копие на чудотворната икона, 
а другият представя самото изписване на иконата 
от светия апостол [3]. Поради динамичните пози 
на божията майка и младенеца типът е наричан 
понякога „играеща“ или „смееща се“ Богородица.  
 Иконографията е много близка, почти нераз-
личима от тази на друга особено почитана чудо-
творна Богородична икона – „Достойно есть“ (Фи-
гура 1).
 Легендата разказва как в нощта на 11 юни 
908 г. пред Богородичната икона в килийна църк-
ва, посветена на Успение Богородично, близо до 
административния център на Света гора – Карея 
се явил сам архангел Гавриил и изпял песнопение-
то „Достойно е, наистина, да те облажаваме, Бого-
родице, присноблажена и пренепорочна и Майка 
на нашия Бог“. Иконата, вече наричана „Достойно 
есть“ е пренесена в църквата „Протатон“ и почи-
тана като чудотворна. 
 Във фонда на Художествен отдел „Станка 
Димитрова“ към РИМ – Кърджали се съхранява 
реплика на чудотворната Богородица Кикотиса, 
датираща от XIX в. Иконографският тип е Богоро-

дица Умиление (Фигура 2). 
` 

Фонът е златен – златна основа с малко кармин, 
цинобър и зелено в стила на итало-критските ико-
ни. Сияние под формата на прави линии, изхожда 
от светите образи на Божията майка и Иисус. Би-
дейки lumen de lumine, Светлина от Светлината, 
Синът Божи, тоест целият Христос, е „сияние“. В 
същото време от легендите за чудотворните икони 
знаем, че те в определени моменти сияят. 
 Божията майка е изобразена допоясно, при-
държа младенеца с лявата си ръка, с дясната – под-
крепя неговата дясна ръка. Главите им наклонени, 
леко се докосват. Надпис на гръцки език показва, 
че Мадоната е Елеуса от Кикос. Богородица е с 
корона, облечена в зелен хитон и виненочервен 
мафорий със златни бордюри, украсен със зла-
тен брокат и златни отсенки върху гънките. Под 
западноевропейските влияния, навлезли във въз-
рожденската иконопис, византийският чепец е 
заменен с тънък прозрачен воал, който нежно се 
подава под мафория. Липсват трите звезди, с кои-
то Богородица като Приснодева винаги се изобра-
зява. Те символизират нейното девство до ражда-
нето, при раждането и след раждането на Божия 
Син. 
 Младенецът е със спусната дълга коса, без 

Фигура 1. Богородица Достойно есть, щампа, 1857 г. Фигура 2. Богородица Елеуса от Кикос, икона, XIX в
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корона, облечен в златен химатий, украсен с изящ-
но изписани флорални мотиви и с полупрозрачен 
хитон подерес – т.е. дълъг до глезените. Неговата 
прозирност визуализира темата за уязвимостта на 
Христовото тяло (Фигура 3). Златният химатий 
припомня, от една страна, царствения произход на 
Христос от линията на Давид, а от друга, неговия 
Божествен произход [4]. 

 
 
 Иисус държи разгърнат свитък със стихове-
те от Исайя 61:1 на гръцки език. В превод текстът 
гласи: „Духът на Господ Бог е върху Мене, защото 
Господ Ме помаза да благовестя на бедните“ (Фи-
гура 4).

 
 
 Лицата и на двамата са закръглени по дет-
ски, с нежни черти, моделирани с преливания 
между розово и охра върху оливно зелено и леки 
сенки под очите, които ги подчертават и уголемя-
ват.
 Иконата е монтирана в богато декорирана 

рамка с гравирани и живописвани плочки от се-
деф. Върху венчилката е запазена малка част от 
украса с флорални мотиви. Рамката е облепена със 
седефени плочки с изрисувани червени цветя (Фи-
гура 5).
 По вътрешния и външния ръб се редуват 
шахматно дървени, боядисани в черно и седефени 
ромбове. Седефът символизира духовната чистота 

и особено добре подхожда на образа на Пресв. Бо-
городица. А червените цветя не само внасят есте-
тически елемент в украсата, но се свързват отново 
с нежността и чистотата на Девата. У нас икони с 
подобни рамки се срещат сравнително рядко. Та-
кива притежават Иконната сбирка на Градската ху-
дожествена галерия в Пловдив [5, с. 138, 139, 141], 
Историческият музей в Самоков и др. Седефът е 
бил широко използван от майсторите за създаване 
на бижута, фигурки, дълбоки релефи, орнаменти, 
в декорацията на мебели, музикални инструмен-
ти, оръжия. Това е един от материалите, оцелял 
от древността до наши дни. От началото на XVII 
и през XVIII в. водещ център за производство на 
култови изделия от седеф бил Атон, а през втората 
половина на XIX в. – Палестина. В тези региони 
се намират най-големите светини на християните, 
привличащи поклонници от целия свят, което обу-
славя мащабно производство на сувенири. В Йе-
русалим, в началото на XIX в., е открита школа за 
резба и живопис върху седеф [6, c. 3]. Кърджалий-
ската икона вероятно е с палестински или атонски 
произход.
 Самата Кърджалийска Богородица Елеуса от 
Кикос със своята майсторска изработка и изящна 
рамка е перла в иконната колекция на художест-
вената галерия. Досега тя не е била обект на из-
куствоведски интерес, нито е била публикувана. 

Фигура 3. Богородица Елеуса от Кикос, икона, XIXв. 
(детайл)

Фигура 4. Богородица Елеуса от Кикос, икона, XIXв. 
(детайл)

Фигура 5. Богородица Елеуса от Кикос, икона, XIX 
в. (детайл от рамката)
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Настоящото изследване поставя началото на един 
по-задълбочен анализ, който изисква интердисци-
плинарен подход и допринася за проучването на 
богата тема за почитането на чудотворните икони 
и техните реплики, както и за Мариологията като 
цяло.
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THE KURDZHALIAN ICON VIRGIN MARY ELEUSA OF KYKKOS
Mariya Spiridonova

 Abstract: The Art Department „Stanka Dimitrova“ at the Kardzhali Regional Historical Museum has a 
replica of the particularly venerable and miracle-working icon of The Virgin Mary – Kykkos on the Island 
of Cyprus from the Kykkos Monastery. The iconographic type is the Virgin Mary Eleusa –  often known as 
the Virgin of Tenderness. The Kardzhalian icon dates from the 19th century and placed in an elegant frame 
decorated with mother-of-pearl tiles painted with stylized flowers. It has not been studied or published so far.
Key words: Art, Icon, Virgin Mary, Kykkos, Kardzhali Regional Historical Museum

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за учас-
тие на български колективи в утвърдени акции 

по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST 

 Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в 
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да 
засили присъствието на академичната общност в тази програма.
 Допустими кандидати:
• Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм. 
ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г). 
• Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм. ДВ. 
бр.107 от 24 декември 2014 г.). 
 Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
 Максимален  размер на съфинансирането – до 20 000 лв. на година.
 Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:
 https://www.fni.bg/?q=node/543 
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ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИЯ СУРОВИНЕН РЕСУРС 
ЗА ХИДРОТЕРМАЛНО ИЗРАСТВАНЕ

НА ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕН КВАРЦ
Чл.-кор. Лозан Спасов,

проф. д-р Петко Витанов
 1. Въведение
 През  80-те години на миналия век силно се 
разви, разшири и уплътни съобщителната мрежа 
както в развитите, така и в развиващите се страни. 
Това предизвика бързо увеличаване производство-
то на кварцовите резонатори и филтри –  основен 
градивен  елемент за честотна стабилизация и се-
лекция.  Освен това се появиха огромни потреб-
ности от кварцови резонатори за микропроце-
сорните системи и часовниковата промишленост. 
Всички те се произвеждаха на базата на синтетич-
ни кварцови кристали. В резултат на това годиш-
ното производство на синтетичен кварц в света 
още през 1982 г. надхвърли 1000 t [1]. При това, 
без да се взима под внимание производството и 
потребностите от синтетичен кварц в и за СССР. 
На фона на тази картина традиционните източни-
ци на суровина за израстване на кристали – ломен 
кварц от Бразилия, Мадагаскар и Индия се оказаха 
недостатъчни. Необходимо бе търсенето на нови, 
неизползвани дотогава източници на SiO2 с ниско 
съдържание на примеси и перспективни капаци-
тетни възможности за хидротермално израстване 
на пиезоелектричен кварц.  
 Проблемът за намиране на нови находища на 
суровина за хидротермално израстване на кварц 
по това време се появи и в нашата страна. Заво-
дът за електронни преобразователни елементи 
(ЗЕПЕ) – София бе един от големите специализи-
рани производители на акустоелектронни елемен-
ти в Европа [2]. През 1980 г. производството на 
кварцови прибори у нас нарасна на 969 хил. бр./
год. и достигна 1945 хил. бр./год. през 1985 г. [3]. 
С увеличаване производството на кварцови при-
бори потрeбностите на ЗЕПЕ от кварцови криста-
ли силно нараснаха. Възникнаха затруднения при 
обезпечаване на синтетични кварцови кристали, 
доставяни от единствения доставчик в СИВ – Съ-
ветския съюз, поради нарасналото вътрешно по-
требление. Още през 1976 г. ЗЕПЕ направи проуч-
ване за организиране на собствено производство 
на пиезоелектричен кварц на базата на българска 
суровина. За целта мостри от жилен кварц бяха 
изпратени за оценка на фирми, производители на 
синтетичен кварц от Япония и Великобритания. 

Оценката бе насърчаваща, но не гарантираща: 
„само ако влаганата суровина отговаря на изпра-
тените мостри“, без да специфицира изисквания-
та към нея.  През 1978 г.  ЗЕПЕ  сключи договор 
с английска фирма за доставка на оборудване и 
по-късно пусна първите автоклави за промишлено 
израстване на синтетичен кварц. Като суровина за 
хидротермално израстване на кварц бе използван 
жилен кварц от отделни находища с ограничени 
капацитетни възможности.   Геоложките проучва-
ния показаха, че жилният кварц има ограничени 
запаси в нашата страна [4]. При това от голямата 
разпръснатост и малките количества в отделни-
те кварцови гнезда значително се затрудняваше 
промишлената експлоатация, а доставената от 
тях суровина се различаваше по съдържанието 
на примеси. Решаването на проблема с източника 
и качеството на суровината имаше както научно, 
така и непосредствено икономическо значение за 
обезпечаване на суровинната база на акустоелек-
тронната ни промишленост.
 По инициатива на проф. М. Борисов меж-
ду Единния център по физика (ЕЦФ) при БАН и 
Завода за електронни преобразователни елементи 
(ЗЕПЕ) – София през 1973 г. бе подписан Договор 
за научно обслужване и подготовка на кадри за 
нуждите на кварцовото производство. Договорът 
бе утвърден от министъра на електрониката Йор-
дан Младенов и председателя на БАН акад. Ангел 
Балевски. Една от най-належащите задачи, поста-
вена през 1978 г. пред ИФТТ – БАН, беше: „Да се 
намери български суровинен източник за хидро-
термално израстване на кварц с високи акустиче-
ски характеристики  за производството на кварцо-
ви резонатори и филтри“.
 В продължение на няколко години в Лабо-
раторията по акустоелектроника към ИФТТ при 
БАН в сътрудничество със специалисти от ЗЕПЕ 
и сътрудници от Геологическия институт при БАН 
се провеждаха интензивни минераложки проучва-
ния на суровини от различни източници, техноло-
гични изследвания и кристален растеж за решава-
не на поставената задача.
 2. Минераложки и структурни харак-
теристики на нови източници на суровина за 
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хидротермално израстване на кварц
 Изследвани бяха 4 големи находища:
 2.1. Находище край с. Богомил – Харманли
 Находището на жилен кварц, от кoето ЗЕПЕ 
– София подбира суровина, се намира край с. Бо-
гомил, на 9 km североизточно от гр. Харманли. То 
е типичен представител на находище с кварцови 
жили, които са резултат от циркулацията на хидро-
термални разтвори, съдържащи силиций в земни 
пукнатини и отвори. При постепенното им изсти-
ване настъпва пресищане на разтвора и в условия-
та на високо налягане по стените на земните кухи-
ни се зараждат и израстват кварцови кристали. В 
зависимост от условията на израстване кристали-
те могат да бъдат както чисти и прозрачни, така и 
„мътни“ и непрозрачни кварцови масиви със ден-
дритна, блокова или дребнозърнеста структура, с 
по-голямо или по-малко съдържание на примеси в 
тях.    
 От химическия анализ се установява, че на-
личието на сравнително ниско съдържание на Al 
(под 50 ppm) спрямо останалите примеси прави 
този кварц подходящ за използването като сурови-
на за хидротермално израстване на пиезоелектри-
чен кварц с добри акустически качества (Q-фак-
тор), но находището  е с ограничени запаси.
 2.2. Находище край  Трън [5]  
  Кварцовото находище се намира в местност-
та „Бел камик“, на около 1,6 km северозападно от 
с. Глоговица край Трън. Разположено е в мета-

Фигура 1. Ломен кварц

Oкиси
Проба

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

5/19
„Светлина“

97,99 0,16 0,51 0,02 0,09 0,01 0,01 0,29

5/21
 Светлина“

97,79 0,30 0,51 0,05 0,18 0,01 0,01 0,015

„Стоманово“
ГИ БАН

94,89 0,25 0,48 0,86 0,01 0,02 0,08 0,06 0,03

„Стоманово“
КГ МММР

95,7 - 0,7 1,21 0,1 0,1 - 0,05 -

Таблица 1. Резултати от химичния анализ на монокварцитите от „Светлина“ и „Стоманово“ (в тегловни 
проценти

морфната рамка на Люцканския магмен комплекс, 
изграден от две основни магмени разновидности: 
габродиорити и гранити. В последните е оформе-
но пегматитово находище на кварц.  Пегматитите 
представляват последният етап на кристализация 
на магмата. Такива пегматитови находища могат 
да бъдат отличен източник на кварцова суровина 
за хидротермално израстване на пиезоелектричен 
кварц, при това с големи капацитетни залежи. В 
местността „Бел камик“ са установени две квар-

цови тела с пегматитов генезис. Изследваната су-
ровина е взета от северното тяло, което изгражда 
позитивна форма на релефа. Кварцът е млечно, до  
сиво-бял (Фигура 1). Размерите на зърната са от 2 
до 4 mm, а по-рядко от  9 до 15 mm.
 Чрез спектрален анализ на късови проби са 
установени следните микропримеси:  Fe, Al, Mg, 
Cu, Ca, Na. Прогнозните запаси от северното тяло 
възлизат на около 250 000 t. Експлоатацията може 
да бъде извършвана по открит способ.
 2.3. Находище „Светлина“ [6]
 Монокварцитите представляват продукт на 
поствулканска и постинтрузивна дейност, реали-
зирана предимно в обхвата на вулканични зони и 
в участъци на пресичащи се разломни нарушения. 
В нашата страна те имат локално развитие в Родо-
пите и Средногорието, където на хидротермална 

промяна са подложени предимно средни и кисели 
вулкански скали. Типичен пример за този генети-
чен тип са находищата „Светлина“ – Хасковски 
окръг и „Стоманово“ – Смолянски окръг. Моно-
кварцитите имат сиво-белезникав, сив или почти 
черен цвят. Изградени са главно от кварц (до 98%) 
и имат ивичест характер. Размерите на зърната ва-
рират от 0,01 mm до 0,2 mm. Резултатът от химич-
ния анализ в тегловни проценти показва завишено 
съдържание на примеси.
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 2.4. Находище „Стоманово“ [6]
 Находището „Стоманово“ се намира в мест-
ността Улевичин връх на около 10 km североза-
падно от гр. Девин и на около 3 km от с. Стоманово 
– Смолянски окръг. Представлява разкритие на мо-
нокварцити, които са почти чисти „вторични квар-
цити“, развити върху риолити под въздействието 
на сернокисели хидротермални разтвори. Монок-
варцитите са светлосиви, изградени от микро- до 
среднозърнест кварц с размери на зърната до 0,03 
mm. От резултатите от пълния силикатен анализ 
на монокварцитите по данни на Геологическия 
институт при БАН и Геохимичната лаборатория 
към Комитета по геология при Министерството 
на металургията и минералните ресурси следва, 
че предполагаемите запаси от монокварцити за 
най-голямото тяло (с размери 550 х100 m2 и види-
ма мощност 10 m) са около 1 320 000 t [6].
 3. Създаване на полупромишлен автоклав 
за хидротермално израстване на пиезоелектри-
чен кварц 
 Вече повече от 170 години се провеждат из-
следвания върху технологиите за хидротермално 
израстване на различни минерали. И до момента в 
много лаборатории по света за тази цел продължа-
ват да се използват малки лабораторни автоклави 
с работни обеми най-често от няколко кубически 
сантиметра до един литър. С такива автоклави са 
получени и първите изкуствени кварцови криста-
ли. Макар и да притежават известни преимущест-
ва при изследване на хидротермалните реакции, 
в зависимост от термодинамичните параметри 
на системата лабораторните автоклави се оказват 
неудобни за изследване на динамиката на хидро-
термалните разтвори, топло- и масообмена, който 
протича при израстването на кварцови кристали в 
промишлени условия. За провеждане на изследва-
ния върху хидротермално израстване на кварц от 
различни български суровини в условия, близки 
до тези за промишленото производство на синте-
тичен кварц, в Института по физика на твърдото 
тяло при БАН бе разработен и построен прецизен 
автоклав за полупромишлено хидротермално из-
растване на кварцови кристали [7]. 
 Високото налягане и температурата, както и 
продължителното време на работа предизвикват 
механични напрежения, които затрудняват отва-
рянето на автоклава след завършване на цикъла 
на израстване. За да се избегнат тези трудности, в 
ИФТТ е създадено и изпитано оригинално хидра-
влично устройство за отваряне на автоклави със 
самоуплътняващи се затвори [8, 9].
 Хидротермалното израстване на кварцови 

кристали с еднакви размери и акустически ка-
чества е непосредствено свързано с температур-
ния профил на автоклава. Разпределението на тем-
пературите вътре в автоклава трябва да осигурява 
еднакви условия за растеж по време на целия про-
цес на всеки кристал, независимо от неговото мяс-
то в зоната на растеж. Създаването на такива усло-
вия е една много трудна топлотехническа задача, 
която допълнително се усложнява от топлообмена 
между двете зони, предизвикан от конвекцията на 
разтвора по време на кристалния растеж.
 Задачата е решена чрез рационално съче-
таване на топлоизолационните качества на меха-
ничната конструкция с подходящо разпределение 
и регулиране на нагревателните елементи по дъл-
жината на автоклава. 
 Всички контролни, регулиращи и захранва-

Фигура 2. Команден пункт на автоклава
щи системи в автоклава за температурен контрол 
и налягане са изведени в команден пункт извън 
помещението на автоклава (Фигура 2).
 Създадената апаратура дава възможност да 
се провеждат прецизни изследвания на термоди-
намичните условия (Ткр., ∆Т, Р), протичащи по 
време на хидротермалното израстване на квар-
цовите кристали. Същевременно размерите на 
работната камера с диаметър 110 mm, дълбочина 
1500 mm и обем 14,25 l значително надвишава ра-
ботните обеми на съществуващите лабораторни 
автоклави  и дава възможност всички изследвания 
да се провеждат в условия, близки до условията 
при промишленото израстване на кристали. Ин-
сталираната мощност от 9 kW осигурява работ-
ни температури до 500оС  и максимална разлика 
между зоната на разтваряне и зоната на растеж до 
30оС без принудително охлаждане. Точността на 
поддържаната температура е  + 0,5оС; максимално 
работно налягане при  400оС – 1200 kg/cm2, тесто-
во налягане при 25оС – 3000 kg/cm2.   
 Създаденият  в ИФТТ при БАН автоклав е 
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сертифициран от държавните институции по кот-
лонадзор за работа на съоръжението при високи 
налягания. С него са проведени серия от техно-
логични изследвания за влияние на условията на 
растеж върху скоростта на израстване и ка-
чествата на синтетичните кварцови кристали 
[10].
 4. Израстване и изследване на кварцови 
кристали от български суровинни находища
       За решаване на поставената задача са про-
ведени серия от хидротермални израствания на 
кварцови кристали от суровини с различни мине-
раложки характеристики от четири находища. 
 Последователно за всяко от изследваните 
находища (Богомил, Трън, Светлина и Стоманово) 
се вземат късове с минимални повърхностни за-
мърсявания и след натрошаване на парчета между 
5 и 15 g, претегляне и измиване в дейонизирана 
вода, се зареждат в кошницата на автоклава. За 
минерализатор е използван 3,5% воден разтвор 
на натриева основа (NaOH) с прибавка на 0,5 g/l 
литиева основа(LiOH). За зародиши са използвани 
пластини с размери 16 х 150 х 1,5 mm,  съответно 
по кристалографските оси X,Y и Z, от синтетични 
кварцови кристали с качествен фактор (Q-фактор) 

№  на
образеца

Суровина Ткр 
(оС)

Р
(kg/cm2)

∆Т
(оС) 

vz
mm/
ден

Q
х 106находище                              вид

X – 05 Богомил Жилен кварц 355 1200 -1240 14 -16 0,55 1,95
X – 08 Трън Пегматити 353 1200 - 1230 14 - 15 0,54 2,00
X – 09 Светлина Монокварцити 354 1215 - 1240 14 -15 0,48 0,64
X – 10 Стоманово Монокварцити 358 1205 - 1220 13 -14 0,49 0,24

Таблица 2. Условия за израстване на кварцови кристали

1,5 млн. Израстването на кристалите е проведено 
при коефициент на запълване на автоклава 79% 
и налягане 1200 kg/сm2. Условията на израстване 
на кварцови кристали със суровина от различните 
находища са представени на Таблица 2.
 Всички кристали са израснали при еднакви 
условия и имат близки скорости (Vz) на растеж. 
По доброкачественост (Q-фактор) обаче те силно 
се различават поради наличието на различни де-
фекти в структурата на кристалите, израснали от 
различни суровини.
 Изследвани са морфология на кристалите, 
канални дефекти и съдържание на примеси, меха-
нични напрежения и макродефекти, инфрачерве-
ни спектри и Q-фактор на кварцовите кристали. 
Целта е да се определи и докаже кое находище 
има най-подходящата суровина за промишлено 

израстване на пиезоелектричен кварц.
 5. Заключение 
 В ИФТТ при БАН са проведени серия от 
технологични изследвания по хидротермално из-
растване на кварцови кристали от български суро-
винни източници (Фигура 3). Намерени са българ-

ски източници на суровина и условия, при които 
са получени кварцови кристали с акустически ка-

Фигура 3. Кварцова суровина

чества (Q ≥ 2.106), сравними с най-добрите пости-
жения в света [8] (Фигура 4).
 Резултатите от проведените минералож-
ки и структурни изследвания и проведените хи-
дротермални израствания на кварцови кристали 
със суровини от различни български находища до-
казват, че суровината от пегматитовото нахо-
дище край гр. Трън със запаси, оценявани на 250 
хил. t, може с успех да се използва за промишлено 
израстване на изкуствени кварцови кристали за 
радиотехнически цели. За сравнение, ще посочим, 
че по време на проведените изследвания консума-
цията на ЗЕПЕ – София на суровина за израстване 
на синтетични кварцови кристали възлиза на около 
50 – 80 t годишно.
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EVALUETION OF THE BULGARIAN RAW MATERIAL RESOURCES 
FOR HYDROTHERMAL GROWING OF PIEZOELECTRIC QUARTZ

Lozan Spassov, Petko Vitanov
Abstract: The 1980-s was a period of active development of new technologies for acousto-electronic devices. 
This process necessitated the provision of sufficient raw material, which would meet the demands of a large-
scale industrial production. Researchers from the Bulgarian Academy of Sciences joined their efforts in finding 
promising deposits of natural quartz formations and studying their applicability as a resource for growing of 
synthetic quartz crystals. Four different locations  of the deposit were subject to examination. The quality 
characteristics of available material was identified through a thorough review of the acoustic qualities of quartz 
crystals, grown in a specifically developed for this purpose semi-industrial autoclave for hydrothermal growing 
of synthetic quartz. The results show that there is a suitable deposit in Bulgaria which can provide raw material 
for industrial production of synthetic quartz with the necessary qualities for quartz resonators.
Key words: raw material, quartz crystals, synthetic quartz, quartz resonators, acousto-electronic devices

Фигура 4. Синтетични кварцови кристали
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БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ СЕ ВЕЕ НАД ЦЕРН 20 ГОДИНИ

 През 2019 г. се навършиха 20 години от при-
емането на Република България за член на Ев-
ропейската организация за ядрени изследвания 
– ЦЕРН  (CERN – Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire), най-голямата и авторитетна 
междуправителствена изследователска организа-
ция в Европа, създадена през 1954 г. След близо 
десетгодишен период на преговори, подготовка 
и работа по присъединяването на България към 
ЦЕРН на 11 юни 1999 г. България е обявена офици-
ално от ЮНЕСКО за пълноправен член на ЦЕРН, 
а на 17 юни 1999 г. в Женева знамето на Републи-
ка България е тържествено издигнато до знаме-
ната на другите 19 страни членки1. Понастоящем 
в ЦЕРН членуват 22 държави, а 8 са асоциирани 
членове на организацията2, която от европейска се 
е превърнала в световна изследователска лабора-
тория. В нея около 2600 души обезпечават рабо-
тата и развитието на научната инфраструктура, в 
която се сливат границите между фундаментални-
те и приложните изследвания. Допълнително ор-
ганизацията поддържа около 1000 стипендианти 
от цял свят, които извършват научни изследвания 
и подпомагат основния персонал да поддържа ин-
фраструктурата. ЦЕРН, в която над 13 хил. уче-
ни от 97 държави от цял свят провеждат научни 
изследвания, е изключителен пример за междуна-
родно научно сътрудничество. Страните, финан-
сирали организацията, получават достъп до тази 
уникална инфраструктура с цел провеждане на 
научни изследвания, технически и технологични 
експерименти.
 Основната мисия на ЦЕРН е изследването на 
градивните „тухли“ на материята – елементарните 
частици. Едно от проучванията е да се установи 
как се е зародила Вселената след Големия взрив 
преди 13,7 млрд. години. За да се постигнат тези 
изключително амбициозни научни цели, изследо-
вателите в ЦЕРН работят с технологии, свързани 
с големите бази от данни и с криогенетиката. По 
проекта на LHC (Големия адронен колайдер) беше 
открит предсказаният преди половин век бозон на 

Хигс, който беше единственият липсващ елемент 
в Стандартния модел на елементарните частици. 
Всеизвестен факт е, че в ЦЕРН преди 30 години 
(1989) беше създаден World Wide Web (www) – 
световната мрежа, която промени развитието на 
човешката цивилизация. Освен фундаментални 
научни изследвания в областта на физиката на 
елементарните частици, ядрената физика и ин-
формационните технологии, се извършват и при-
ложни изследвания, създават се нови технологии, 
които се прилагат в индустрията, в които участват 
фирми на страните членки. По редица образова-
телни и квалификационни програми се обучават 
млади учени и специалисти,  учители и ученици, 
поддържа се инициативата за свободен достъп до 
научна информация (Open Access).
 Министерството на образованието и науката 
отбеляза 20-годишнината от пълноправното член-
ство на България в ЦЕРН с редица инициативи, 
една от които беше мащабна изложба, организи-
рана съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ 
и БАН, представена от 21 до 29 ноември 2019 г. в 
Инкубатора на София Тех Парк. С постери, про-
тотипи и инсталации бяха показани настоящето 
и бъдещето на организацията, българското при-
съствие в различните изследователски и образова-
телни програми и новите перспективи за научно 
сътрудничество. Специален гост на честванията 
беше д-р Фабиола Джианоти3, втори мандат (от 
2019 г.) генерален директор на ЦЕРН, която при 
откриването на изложбата заяви, че за нея е чест 
да присъства на събитието, защото партньор-
ството на ЦЕРН с България е много добро. То се 
развива в  няколко ключови за направления, като 
съществена роля имат редица фирми, с които ор-
ганизацията си партнира за развитието на нови 
технологии. „Не на последно място – вашата стра-
на от години има политическа и социална роля 
при формирането на съвместните инициативи по 
целия свят“ – подчерта д-р Джианоти.  По-подроб-
но за научните и приложните изследвания в ЦЕРН 
и за българското участието в тях тя разказа същия 

1 За повече информация вж. статията на Матей Матеев и Георги Султанов „Българското знаме се вее над
ЦЕРН“, публикувана в сп. „Наука”, бр. 5, 1999, с. 16 – 25 (бел. ред.). 
2 Подробна информация за ЦЕРН  можете да намерите в статията на Пенка Лазарова „Европейският цен-
тър за ядрени изследвания (ЦЕРН) –възможности пред българската индустрия“, публикувана в сп. „Нау-
ка“, бр. 5,  2010, с. 26 – 28 ( бел. ред.).
3 Фабиола Джианоти е първата жена и първият директор на ЦЕРН в два последователни мандата.  Ръково-
дител на проекта ATLAS (2009). Автор и съавтор  на повече от 500 научни публикации (бел. ред.).
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ден сутринта на  първата интердисциплинарна 
международна научно-технологична конференция 
„Релогия“, посветена на прилагането на STEM и 
STEAM моделите в образованието. По-късно през 
същия ден бе гост на Физическия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“, където изнесе научно-
популярна лекция на тема „Fundamental research 
(and much more …) at CERN“, в която представи 
структурата и мисията на ЦЕРН, възможните оп-
ции за развитието на физиката на високите енер-
гии в организацията, като отново подчерта ролята 
и постиженията на българските физици и инжене-
ри.
 Български учени от Института за ядрени из-
следвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), Инсти-
тута по роботика (ИР) и  Института по информа-
ционнни и комуникационни технологии (ИИКТ) 
на БАН; от Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ и Националния център по радиоби-
ология и радиационна защита (НЦРЗ) участват 
активно в научните изследвания и допринасят за 
получаването на множество нови резултати, про-
веждани в ЦЕРН. Общо над 100 български учени, 
инженери и техници сътрудничат с организацията 
за по-кратки или по-продължителни  срокове, като 
най-младите от тях са на 27 години, а около 50% 
от българските учени са под 40 години. В проекта 
LHC 45% от българските сътрудници са под 35-го-
дишна възраст, а 1/3 от тях са жени. Участието на 
България в индустриалните поръчки за ЦЕРН за-
почва от 2010 г. и е с възходяща тенденция. 
 Почти половината от бюджета на ЦЕРН се 
изразходва за доставка на оборудване и услуги от 
страните членки. България има един от най-до-
брите коефициенти на възвръщаемост, формиран 
от поръчки в индустрията ни. Покани за участие в 
търгове са получили 314 предприятия в България 
– от тях 11 предприятия са спечелили търг над 30 
пъти  на сума над 20 млн. швейцарски франка.
 В момента страната ни участва в следни-
те експерименти в ЦЕРН: CMS (Compact Muon 
Solenoid), NA61, NA62, ISOLDE (експериментал-
на инфраструктура за производство на снопове от 
радиоактивни ядра),  SHiP.  Значително българско 
участие има в детекторния комплекс CMS, един 
от двата детектора в Големия адронен колайдер 
(LHC), в който беше открит Хигс бозона, където 
работят учени от Института за ядрени изследва-
ния и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) и Института по 
роботика (ИР) на БАН и от Физическия факултет 
(ФзФ) на Софийския университет. Участието ни 
в този проект започва от самото му начало – след 

приемането ни за член на ЦЕРН, когато група уче-
ни от ФзФ и ИЯИЯЕ – БАН започва разработка и 
производство около една четвърт от т.нар. камери 
със съпротивителни плоскости. След пускането на 
детектора през 2009 г. българското участие про-
дължава в набирането на данни, даване на смени, 
поддръжка на самия експеримент и профилактика, 
обработка на експериментални данни и получава-
не на физически резултати. Групите от  Физиче-
ския факултет и ИЯИЯЕ участват в инсталирането 
на камерите със съпротивителна плоскост в CMS, 
въвеждането им в експлоатация, набора на данни 
и системната поддръжка, компютърното модели-
ране на работата на системата и анализирането на 
резултатите от събраните данни. България участва 
в проектирането и изработването на всички меха-
нични елементи за камерите от централната част 
на детектора – общо 375 камери. 125 от тези ка-
мери вече са асамблирани и тествани в България. 
Отговорност на българските инженери и физици 
е разработката на производството на компютърно 
управляема високоволтова (до 14 kV) система за 
захранването на хибридните фотодиоди на адрон-
ния калориметър. Голяма част от месинговите 
плочи за абсорбера на централната част с тегло 
около 700 t и част от абсорбера за крайните части 
(30 t) на CMS адронния калориметър са произве-
дени в Комбината за цветни метали, София, под 
качествения контрол на българските специалисти 
от ИЯИЯЕ и ФзФ. 
 Членството на България в ЦЕРН дава въз-
можност за получаване на финансова и друга под-
дръжка на редица научни и приложни дейности в 
страната, на пръв поглед отдалечени от фундамен-
талните изследвания и физиката на елементарни-
те частици. В областта на медицината и науките 
за живота опитът от ЦЕРН в създаването на нови 
технологии за образната диагностика се прила-
га от български учени за разработването на нови 
детектори за образна диагностика за лечение на 
тумори чрез т.нар. адронна терапия, иновативен 
метод за лечение на онкологични заболявания, 
разработен в ЦЕРН.  Изследванията са в рамките 
на много сериозен проект, в който участват уче-
ни от Софийския университет (СУ) и БАН, за из-
граждане на международен научен, образователен 
и медицински регионален център  за адронна те-
рапия  в  Югоизточна Европа, като има много го-
ляма вероятност той да бъде изграден в България. 
 За поддържане работата на ускорителите в 
ЦЕРН е изградена необходимата инфраструктура, 
както и изключително мощен изчислителен цен-
тър, разполагащ със 17 000 изчислителни проце-
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сора (85 000 ядра) и възможност за съхранение на 
185 PB данни. В него се събират и съхраняват екс-
перименталните данни. Той е централен за светов-
ната LHC Grid мрежа, състояща се от 170 компю-
търни центъра, разположени в 42 държави от цял 
свят. Данните от центъра се прехвърлят към дру-
гите компютърни центрове, където се анализират. 
На базата на опита на ЦЕРН в България е развита 
Grid инфраструктура за високопроизводителни из-
числения с центрове в Софийския университет и 
Института по информационни и комуникационни 
технологии (ИИКТ) – БАН. С помощта на ЦЕРН 
са създадени компютърни клъстери за високопро-
изводителни паралелни изчисления.
 България е активен участник в европейската 
мрежа HEPTech за трансфер на технологии, разра-
ботвани за нуждите на физиката на високите енер-
гии в индустрията на страните членки. Българска-
та промишленост в лицето на редица предприятия 
от областта на тежкото машиностроене, електро-
никата, информационните технологии, индустри-
алните услуги и строителството има важен принос 
в изграждането на установките на ЦЕРН.
 По образователните програми на органи-
зацията над 720 български учители по физика, 
химия и технически дисциплини са били на дву-
седмично обучение през последните 9 години, 
благодарение на което те са обогатили училищна-
та програма с най-новите постижения в областта 
на физиката, инженерните разработки и инфор-
мационните технологии. Близо 4000 български 
ученици са посетили организацията, които чрез 
докосването до съвременната наука, която се 
развива в ЦЕРН, се мотивират да продължат об-
разованието си в областта на природните науки, 
инженерните дисциплини и информатиката. През 
2017 г. 24 изявени български ученици са участва-
ли в стартиралата през същата година програма за 
двуседмично обучение на ученици. Участието на 
преподаватели от висшите училища в България в 
научни изследвания в ЦЕРН води и до съществено 
повишаване на нивото на обучение на студентите 
в тези училища. Големият брой млади български 
учени и специалисти, преминали обучение през 
различни програми  в организацията, получа-
ват подготовка за професионална реализация на 
най-високо световно ниво. Членството на Бълга-
рия открива нови перспективи за професионална 
реализация за младото поколение физици, инже-
нери и компютърни специалисти. През последни-
те 10 години 62 български студенти са участвали 
в програмите на европейската организация, пре-
доставени са стипендии за 26 български учени и 

инженери Участието на българските учени, инже-
нери и специалисти в експерименти с уникалната 
научна инфраструктура позволява провеждане на 
научни изследвания на най-високо световно ниво. 
Изследванията в ЦЕРН, които се провеждат от го-
леми международни колективи, дават възможност 
на българските учени да изграждат широка мрежа 
от контакти с водещи университети и научни орга-
низации в света.
 Ползите за страната ни от членството ни в 
ЦЕРН са разностранни, като основната от тях е 
дългосрочното стимулиращо влияние върху раз-
витието на науката и технологиите у нас, както 
и на развитието на научния и технологичния по-
тенциал на страната ни. Участието на българските 
учени, инженери и информатици значително е по-
влияло на много научни области в страната: физи-
ката на високите енергии, на ядрената физика, на 
информатиката, на електрониката, на медицината. 
Според министъра на образованието и науката 
Красимир Вълчев това е  най-важният резултат от 
участието на България в ЦЕРН.  „Работата в про-
грамите на европейската организация за ядрени 
изследвания задържа много млади учени в Бълга-
рия и открива нови перспективи за тяхното про-
фесионално развитие и реализация. Българската 
индустрия също се включва успешно в изпълне-
нието на поръчки за оборудване и научна апарату-
ра“, заяви той по време на откриването на излож-
бата „България 20 години в ЦЕРН“. „България е 
една от малкото държави, които успяват да покри-
ят баланса между инвестицията, която се прави в 
ЦЕРН, и това, което се връща в страната. България 
дава около 0,3% от общия бюджет на организация-
та, което е 3,5 млн. швейцарски франка годишно. 
По договори с ЦЕРН българският бизнес получава 
малко повече обратно“ – беше отбелязано от ге-
нералния директор на организацията д-р Фабиола 
Джаноти.
 Приемането преди 20 години на България 
в европейската организация за ядрени изследва-
ния е акт на признание на нивото и постиженията 
на българската физика на високите енергии и на 
значителния научно-технологичен потенциал на 
страната ни – резултат от многогодишните усилия 
на българската научна общност. Нашите учени, 
инженери, информатици и специалисти са равно-
стойни уважавани участници в научните и при-
ложниte изследвания в ЦЕРН, достойно предста-
вящи страната ни.

      „Н.“
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Д-Р ДИМИТЪР МУТЕВ – ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Ганка Камишева,

ИФТТ – БАН

 Първият българин, доктор по физика, е Ди-
митър Стефанов Мутев (04.09.1818 – 13.01.1864) 
[1, 2]. Настоящата работа има за цел да си спом-
ним за учения метеоролог [3 – 5], учител [6] и ре-
дактор [7 – 8] и да хвърлим светлина върху харак-
тера на изследователската му дейност и приноса 
му за развитието на Болградската гимназия.
 Биография
 Димитър Мутев е роден в Калофер. Той про-
изхожда от заможно българско търговско семей-
ство. Начално и основно образование получава  
вкъщи на български и гръцки език, защото втората 
съпруга на дядо му по майчина линия е гъркиня. 
През 1831 г. Димитър Мутев учи година и полови-
на във Влашко. След Руско-турската война (1828 
– 1831), която донася освобождението на Гърция, 
семейство Мутеви се премества в Одеса (1832).  
Родителите му, Стефан (починал 1836) и Мария 
(по баща Кироолу), починали след няколко годи-
ни. В Одеса семействата на двете сестри Мария и 
Ана (омъжена за Степан Димитриевич Тошкович) 
живеят в двуетажна къща на улица „Греческа“. 
След това за шесте деца на семейство Мутеви се 
грижи дядо им по майчина линия Христо Николов 
Кироолу (или Кироглу, по прякор Хината), кой-
то през 1838 г. е на 88 години, търговец от първа 
гилдия, и съпругата му гъркиня. Димитър Мутев 
има двама братя – Никола (починал в Италия през 
1849 г.) и Христо, и три сестри – Теофана (почина-
ла през 1841 г.), Рада и Елена (1829 – 1854). Елена 
Мутева е голямата любов на Найден Геров, който 
ѝ посвещава поемата „Стоян и Рада“. Найден Ге-
ров е чест гост на семейство Мутеви, докато учи 
в Одеса от 1839 до 1845 г. Той пише, че по това 
време братята и сестрите Мутеви имат само баба.
 Димитър Мутев завършва Одеската гимна-
зия и Ришельовския лицей. След това продължава 
образованието си по природни науки в Бонския и 
Берлинския университет, където защитава докто-
рат по физика (1842). Смята се, че е работил като 
учител в Русия до 1856 г. От запазените седем пис-
ма в архива на Найден Геров от Димитър и Христо 
Мутеви се разбира, че от ноември 1846 до септем-
ври 1848 г. д-р Димитър Мутев живее в Одеса. В 
писмата си той разказва за живота и промените 
в Ришельовския лицей. На 30 декември 1848 г. 
д-р Мутев тръгва от Одеса и на 15 януари 1849 г. 

пристига в Москва. В писмо до Найден Геров той 
разказва за работите на Московския университет. 
Крайната спирка на пътуването му е Петербург, 
където остава от 1849 до 1854 г. По този повод 
брат му Христо пише, че стоенето му в Петербург 
е без полза [9]. Обаче Александър Теодоров-Балан 
си спомня, че е виждал в Болград две дипломи на 
Мутев, изписани със златни букви на руски и на 
латински език [10]. В Одеса на 25 август 1857 г. 
д-р Димитър Мутев се жени за Александра, дъще-
ря на французина Ив Лоран от Лозана, преподава-
тел в Ришельовския лицей.
 Преподавателска дейност
 Болградската гимназия заема важно място в 
историята на българското образование по физика. 
До 1878 г. физика се преподава както в прогимна-
зиалните, така и в гимназиалните български учи-
лища. През 1820-те години по гръцки образец са 
създадени български двустепенни училища, в кои-
то се преподава прогимназиална физика най-на-
пред в Свищов от Емануил Васкидович и в Сливен 
от Иван Селимински. Самостоятелна гимназиална 
степен е създадена през 1846 г. в Копривщица от 
Найден Геров. От 1850 г. училището на Найден 
Геров е преместено в Пловдив и чрез поетапното 
отваряне и на прогимназиални класове израства 
до пълна шесткласна гимназия през 1868 г. В това 
училище се преподава гимназиален тригодишен 
курс по физика от 1846 г. Болградската гимназия 
е следващото българско училище, в което благода-
рение на Димитър Мутев се преподава гимназиа-
лен курс по физика от 1861 г. До освобождението 
гимназиален курс по физика преподава Иван Гю-
зелев в Габрово (1871 – 1876) и в Лясковец (1876 
– 1878).
 Болград и бесарабските български села са 
създадени след 1820 г. от другата страна на река 
Дунав на територията на Русия. Съгласно подпи-
сания в Париж договор през 1856 г. (след Крим-
ската война) земите на българските колонисти 
преминават към Молдова. От обединението на 
Влашко и Молдова през 1858 г. до 1878  г. бъл-
гарската колония принадлежи на Румъния, а след 
освободителната за България Руско-турска война 
е върната отново на Русия. В момента тя е част от 
Украйна. 
 При предаването на българската колония 
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на Молдова през 1856 г. Русия прехвърля част от 
прихода от общинските имоти в 40-те български 
общини на разположение на едно централно бъл-
гарско училище в Болград, което да отговаря за 
издръжката и надзора на бесарабските български 
училища. Този факт заляга в Христовула, с който е 
създадена Болградската гимназия (1858) и гаран-
тира материалното ѝ осигуряване. Поради това 
първоначално Болградката гимназия се издържа 
от давани под аренда „недвижими имоти“ на бъл-
гарските общини. 
 През януари 1858 г. българските колонисти 
занасят в Яш, столицата на Молдовското княже-
ство, писмено искане до княз Никола Богориди 
(каймакан от 07.03.1857 г. до октомври 1858 г.) за 
отварянето на централно училище в Болград, в 
което науките да се преподават на български език. 
Молбата е одобрена от княза на 26 март 1858 г. с 
резолюция до Департамента по църковните имоти 
и народното просвещение за „незабавно туряне в 
действие“. На 19 юни 1858 г. е издаден указ (Хрис-
товул) на княз Богориди (1821 – 1863) за откриване 
на„Централно седемкласно училище“ в Болград 
(броенето на класовете започва над началното 
училище, т.е.от сегашния пети клас). Христову-
лът съдържа подробен правилник за работата на 
гимназията с обем 14 страници. В него е записано, 
че официалният език е българския, но се изучават 
също руски, френски, румънски и гръцки.
 Училището отваря врати през септември 
1858 г. То има попечителен комитет и временен 
директор (Сава Радулов). През август 1859 г. Сава 
Радулов се отказва от административната длъж-
ност и на 15 октомври 1859 г. румънското минис-
терство на просвещението утвърждава д-р Дими-
тър Мутев за директор на Болградската гимназия. 
 За преподавателската дейност на д-р Мутев 
има малко документи. В Болградската гимназия 
Мутев преподава естествена история по два часа 
седмично. От него е останал ръкописът на един 
учебник по естествена история, отпечатан след 
смъртта му. Според справка на Румънското минис-
терство на изповеданията и народното просвеще-
ние в началото на 60-те години на XIX в. Централ-
ното българско училище в Болград е единственото 
в Румъния с автономен бюджет, притежаващо не-
движими имоти.
 Като директор на Болградската гимназия (от 
15 октомври 1859 г. до края на живота си 13 яну-
ари 1864 г.) Димитър Мутев има голяма заслуга 
за нейния възход, който започва през 1859 г. и за-
вършва през 1863 г. [11]. В началото на 60-те годи-
ни на XIX в. условията се променят рязко. Отнети 

са правото преподаването да е на български език 
и финансирането да е независимо от централна-
та власт. Все пак за един кратък период само от 
няколко години д-р Димитър Мутев успява с под-
крепата на българската общност да усвои и насо-
чи финансовите средства към изграждане на пре-
подавателския състав и създаване на печатница 
и пансион. Това е уникален период на разцвет на 
гимназията, който се дължи на добрите финансо-
ви условия, но най-вече на честността и уменията 
на Димитър Мутев. 
 При пристигането на Мутев в Болгардско-
то централно средоточно училище през есента на 
1859 г. в него има само един учител – Сава Радулов, 
с три класа, като първи и втори клас (5 и 6 клас 
днес) учат в една стая, а в трети клас (7 клас днес) 
има 4 деца. Учителите нямат учителска стая. Д-р 
Димитър Мутев увеличава възнаграждението си, 
въвежда точно времетраене на учебния час и раз-
лични заплати за директора и за учителите, което 
предизвиква недоволството на Сава Радулов.
 Сблъсъкът между възгледите на Сава Ра-
дулов и д-р Мутев дава ценни сведения за рабо-
тата и живота на д-р Мутев в Болград [6]. Дирек-
торът  Мутев уволнява Сава Радулов като учител 
през 1861 г. В официално протестно писмо на 13 
януари 1862 г. до Настоятелството на Централно-
то училище в Болград Сава Радулов описва при-
чините за своето недоволство. В Болград Мутев 
живее със съпругата си и двете им деца в сградата 
на училището. Според Сава Радулов семейството 
на директора Мутев разполага с шест стаи, къща 
в двора с две отделения и четири прислужници, 
които използват безплатно водата и дървата на 
училището. Сава Радулов също живее в сградата 
на училището, но ползва 2 стаи. Той пише, че не-
говата учебна заетост е 24 часа седмично, а д-р Д. 
Мутев има само 2 часа в седмицата. 
 В Болгарската гимназия административната 
дейност на директора Мутев за устройството на 
гимназията е свързана с подбор на учителския ко-
лектив, създаването на библиотека (1860), печат-
ница (6 август 1861 г.) и пансион (3 май 1864 г.). 
През този период са наети нови високообразовани 
учители и училището се превръща в пълна седем-
класна гимназия (днес 11 клас). Учениците в пан-
сиона  получават безплатно храна, зимна и лятна 
униформа, бельо, учебници и учебни помагала. 
Д-р Д. Мутев възлага надзора над бесарабските 
български училища на Павел Грамадов [6].
 Две години след обединението на Влашко и 
Молдова (1858) румънските власти мобилизират 
български младежи да служат в румънската армия 
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и налагат със сила румънският език като задължи-
телен за обучение в българските училища. Срещу 
това протестират 200 български първенци, а ру-
мънската власт използва войска и жандармерия, за 
да потуши недоволството. Българското население 
в Болград и останалите 39 български села в Беса-
рабия е подложено на кървав терор. На 6 ноември 
1860 г. част от протестиращите жители на Болград 
са разстреляни, гимназията е опустошена, а Дими-
тър Мутев и семейството му успяват да се скрият. 
До тогава в българските училища преподаването 
по всички предмети е на български език, а учител 
по румънски език има само в Болградската гимна-
зия. През 1865 г. особения статут и приходите на 
Болградската гимназия са отнети с декрет [12].
 Редакторска дейност
 Д-р Димитър Мутев е основател, редактор, 
преводач, коректор и администратор при изда-
ването на първите 14 книжки на сп. „Български 
книжици“ (1858 – 1859) съгласно договора му с 
Общината на българската книжнина (братя Тъпчи-
лещови, Гешоолу и Г. Золотович). Под негово ръ-
ководство са отпечатани по две книжки месечно, 
като всяка книжка съдържа поне една оригинална 
статия. За негова заслуга се смята също въвежда-
нето на цитирана литература (заглавие, място на 
издаване и година). През 1858 г. Иван Богоров е 
нает за помощник на д-р Мутев при редактиране-
то на 15 и 16 книжка. След което Мутев напуска, а 
списанието излиза до 1862 г. 
 Изследователска дейност
 Единствената известна научна публикация 
на Димитър Мутев в областта на физическите на-
уки е докторската му дисертация, защитена в Бер-
линския университет под ръководството на проф. 
Паул Ерман през 1842 г. Темата на дисертацията, 
озаглавена „За психрометрията“, е в областта на 
метеорологията [13]. Дисертацията е написана на 
латински език. Тя има обем 72 страници. Текстът 
е преведен на български език от Нели Бъчварова 
[14]. 
 Психрометърът е уред за определяне коли-
чеството водна пара във въздуха, като се използва 
явлението охлаждане при изпарение. Той се със-
тои от два термометъра (мокър и сух). Изследва-
нето на Димитър Мутев е теоретично. В него са 
разгледани  формули, с който се описват свой-
ствата на водните пари и законите за изпарението. 
Специално внимание е отделено на охлаждане-
то при изпарение, формулите за скрита топлина, 
методите за определяне влажността на въздуха с 
хигрометъра на Даниел, с хигрометъра на Лесли и 
с психрометъра на Август. Разгледани са величи-

ните температура, налягане, плътност и понятията 
кондензация, наситени и ненаситени водни пари. 
Съобщава се за известната от древността прак-
тика за охлаждане на бутилки с течност, които се 
обвиват с мокра кърпа и се оставят на проветриво 
място. 
 В дисертацията на Димитър Мутев са из-
ползвани 111 формули и 25 таблици, с които е 
сравнена точността на различните методи. Цити-
рани са данни за: налягането на въздуха (p), елас-
тичността на парата (е), температурата на въздуха 
(t), плътността на парата (∆), специфичната то-
плина на въздуха (с или s), скритата топлина (l), 
теглото на парата (g) и разширението на въздуха 
при повишаване на температурата с 1 градус (α). 
 Заключението на Димитър Мутев е, че 
психрометърът на Август е по-добър от останали-
те хигрометри, защото с него се работи по-лесно и 
резултатът е по-точен. Той цитира впечатленията 
на Александър Хумболт за психрометъра на Ав-
густ при пътуването му в Азия през 1829 г. В тази 
връзка Мутев пише, че някои от наблюденията на 
Хумболт: „са твърде полезни за сравнение и из-
следване на формулите, понеже температурната 
разлика [между влажния и сухия термометър – 
б.а.] е винаги голямо число“ [14, с. 184]. Изчисля-
ването на еластичността на наличната във възду-
ха водна пара по показанията на сухия и влажния 
термометър с помощта на таблици се използва в 
метеорологичната практика и днес. 
 Заключение
 Д-р Димитър Мутев оставя забележителна 
следа в българската физическа наука и в история-
та на българското образование. За възстановяване-
то на неговата памет голяма заслуга има Марина 
Младенова. Благодарение на нейните усилията и 
ентусиазъм гробът на Мутев в Болград е възстано-
вен и осветен [15 – 17]. 
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DR. DEMETRIUS MUTIEFF – LIFE AND ACTIVITY
Ganka Kamisheva

Abstract: The first Bulgarian physicist is Demetrius Stefanoff Mutieff (04.09.1818 – 13.01.1864) in 2018. His 
results as a scientist in meteorology, as a teacher and editor give contribution in history of Bulgarian physics. 
The present work enlights nature of his research and his contribution in the Bolgrad High School development.
Key words: first Bulgarian physicist, meteorology, teacher, editor, Bolgrad High School
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ОТЛИЧИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ ЗА СТУДЕНТИ 
И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ 

СПОСОБНОСТИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА
Пенка Лазарова,

отг. секретар на сп. „Наука“
 В навечерието на своя 30-годишен юбилей 
фондация „Еврика“ остана вярна на традицията си 
да отличава студенти и ученици с изявени способ-
ности в науката и техниката в Националния поли-
технически музей в София. 
 На официално тържество в Деня на народ-
ните будители Фондацията връчи наградите на ла-
уреатите от XXI Национален конкурс „Космосът 
– настояще и бъдеще на човечеството“, който се 
ползва с подкрепата на български учени, работе-
щи в областта на изследването и усвояването на 
Космоса. През 2019 г. в конкурса са участвали 
1316 ученици от 8 до 18 години с 1296 проекта в 
пет тематични направления, оценени и класирани 
след направените експертни оценки, защита на ав-
торски идеи и обсъждане по всяко от тематичните 
направления от специализирано жури под ръко-
водството на доц. д-р Таня Иванова от Института 
по космически изследвания и технологии – БАН. 
 В направление „Идеи за научни и технически 
експерименти“ (за  ученици от 14 до 18 години) 
са участвали  15 ученици с много сериозна под-
готовка и задълбочени знания. Победителят Ди-
митър Фердинандов от Езикова гимназия „Плов-
вдив“ с научен ръководител Костадина Кацарова 
представи своята разработка на тема „SOCOL“.  С 
втора награда беше отличена разработката „Слън-
цето и слънчевите цикли“ на Габриела Георгиева 
от СУ „Железник“ в гр. Стара Загора с научен ръ-
ководител Надя Кискинова, която ще бъде публи-
кувана през 2020 г. в сп. „Наука“, а с трета награ-
да – разработката на Александра Пейчева, Катрин 
Младенова и Елена Спасова от Спортно училище 
„Генерал Владимир Стойчев“, гр. София, с научни 
ръководители Вяра Йорданова и Василка Узунова.  
 Рекорден брой (73 макета и модели на 92 
ученици) са участниците във второто направле-
ние „Модели и макети на космически обекти“, 
което е за  ученици от 10 до 18 години. В най-но-

вото направление, което е с 14-годишна история 
– „Графични произведения, създадени с помощта 
на компютър“,  174 участници на възраст  от 10 
до 18 години са представили много интересни и 
доста качествено изработени проекти като сайто-
ве, компютърни игри, игри за мобилни телефони, 
презентации, уеб базирани творби със задълбочен 
и много съдържателен проучвателски характер за 
необятния Космос, както и компютърни рисунки и 
колажи. В направление „Литературни творби на 
космическа тема“ са участвали 112 млади автори 
от 8 до 18 години със 118 творби – есета, разкази и 
стихотворения по темата на конкурса. Традицион-
но най-масово е участието  в направлението „Ри-
сунки на тема: Човекът и Космосът“ – 923 ученици 
на възраст от 8 до 18 години от 105 училища и дру-
ги извънучилищни звена. Най-добрите рисунки и 
макети на участниците в XXI Национален конкурс 
„Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ 
можеха да бъдат разгледани на специална излож-
ба, експонирана от домакина на тържеството – На-
ционалния политехнически музей.
 След интересна и вълнуваща презентация 
на тема „40 години от полета на първия български 
космонавт“ на председателя на специализираното 
жури доц. д-р Таня Иванова патронът  на конкур-
са – първият български космонавт генерал Георги 
Иванов, приветства участниците в тържеството и 
връчи наградите на лауреатите и техните научни 
ръководители.  Но може би най-голямата награда 
за участниците беше възможността да се снимат с 
първия българин, полетял в Космоса, където може  
би един ден ще имат щастието да отидат и някои 
от участниците в конкурса „Космосът – настояще 
и бъдеще на човечеството“. 
 Дни след студентския празник – на 12 де-
кември, се състоя  тържествената церемония за 
връчване на сертификати за стипендии на Фонда-
ция „Еврика“ на стипендии на даровити и изяве-

Рубриката		„Трибуна	на	младите“	
се	осъществява	с	финансовата
подкрепа	на	фондация	„Еврика“
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ни ученици и студенти, определени  чрез конкур-
си, които носят имената на изтъкнати български 
учени и общественици с принос в развитието на 
българската и световната наука, техника и техно-
логии  или за получени медали в международни 
средношколски олимпиади по математика, инфор-
матика, физика, химия и биология. 
 „Това тържество е в чест на най-достойните 
студенти и ученици, които са показали творческо 
присъствие и завоевания в науката, както и при-
знание за подкрепата им от техните ръководители, 
преподаватели и близки“ – заяви при откриването 
на церемонията изпълнителният директор на фон-
дация „Еврика“ Боряна Кадмонова. 
 „За мен вие сте новатори, които днес пишат 
нашето утре. Вие въплъщавате по свой конкретен 
начин това, от което се нуждаем днес в Европа: 
отлични умения, свежи идеи, дързост“, заяви в 
изпратения поздравителен адрес Мария Габриел 
– еврокомисар за иновации, научни изследвания, 
образование, култура и младеж. Изказвайки своя-
та благодарност към фондация „Еврика“ за благо-
родната мисия да възнаграждава младите българи 
за техните постижения, талант и труд, тя ги наре-
че най-добрите посланици на България, които не 
само ще постигнат целите си, но ще донесат слава 
и признание и на своите училища, университети, 
на България и изрази своята увереност, че сред 
днешните стипендианти са утрешните лидери, 
които ще определят дневния ред на Европа.
 В този „знаков ден“, както нарече събитието 
в приветственото си слово съветникът на минис-
тър на МОН проф. Иван Димов, председателят на 
Съвета на фондация „Еврика“ акад. Кирил Боянов 
връчи сертификатите за годишните стипендии за 
учебната 2019 – 2020 г. на 48 ученици и студенти 
(15 именни стипендии, 1 по целеви дарения и 32 
на носители на медали от международните сред-
ношколски олимпиади). Най-голям брой – 19, са 
стипендиантите от СУ „Св. Климент Охридски“;  
6 от МУ – София; 5 – от СМГ „Паисий Хилендар-
ски“; по 2 – от  ПУ „Паисий Хилендарски“, УАСГ 
– София, ШУ „Епископ Константин Преславски“ 
и ПЧМГ – София; по 1 – от ТУ – София, Филиал 
Пловдив, МУ  и Икономическия университет във 
Варна, НВУ „В. Левски“ в Долна Митрополия и 
в Шумен, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ –  Бургас, 
ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, НПМГ – София, ППМГ 
„Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък и ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“ – Габрово.
 Сред тях 1 стипендиант е носител на златен 
медал, 12 – на сребърни медали и 19 – на брон-
зови медали от международни олимпиади. Към 

тази статистика ще добавим, че общият брой на 
спечелените отличия от българските участници в 
международни олимпиади  и състезания по мате-
матика, информатика, физика,  химия и биология   
е 125 медала (18 златни, 63 сребърни и 44 бронзо-
ви) и 12 почетни грамоти. 
 Кандидатите за носители на именните сти-
пендии на фондация „Еврика“ се определят чрез 
конкурс по документи, вкл. представено есе на 
тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, пла-
нове и реалност“, след среща-разговор със спе-
циализирано жури, което окончателно се произ-
нася за съответните носители на десетте именни 
стипендии и стипендията „Акад. Александър Тео-
доров-Балан“. Носителите на именни стипендии в 
размер на 2300 лв. за уч. 2019 – 2020 г. са:

• За постижения в овладяването на компютър-
ните науки на името на Джон Атанасов – Или-
ян Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“.

• За постижения в овладяването на математи-
ката на името на акад. Никола Обрешков – 
Донка Аргирова от ШУ „Епископ Константин 
Преславски“.

• За постижения в овладяването на знания в об-
ластта на физиката на името на акад. Георги 
Наджаков – Ралица Манчева от СУ „Св. Кл. 
Охридски“ и Боряна Ненова от ПУ „Паисий 
Хилендарски“.

• За постижения в овладяването на химията 
и химичните технологии на името на акад. 
Ростислав Каишев – Любен Бориславов от 
СУ „Св. Климент Охридски“ и Цветелина 
Стефанова от Медицинския университет – 

      Варна.
• За постижения в овладяването на знания в об-

ластта на медицината и биологията на името 
на акад. Методий Попов – Теодор Ангелов и 
Мария Гаралова от Медицинския университет 
– София.

• За постижения в овладяването на аграрните 
науки, вкл. ветеринарните науки и горското 
стопанство на името на акад. Дончо Костов – 
Елица Станачкова от ШУ „Епископ Констан-
тин Преславски“.

• За постижения в овладяването на инженерни-
те науки в областта на електрониката, авто-
матизацията и електротехниката на името на 
акад. Димитър Мишев – Стела Стойкова от 
ТУ – София, Филиал Пловдив, и Полина Пет-
кова от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Авиа-
ционен“ – Долна Митрополия.

• За постижения в овладяването на инженерни-
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те науки в областта на машиностроителните 
технологии на името на акад. Ангел Балев-
ски – Мирослав Димитров от НВУ „Васил 
Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ 
– гр. Шумен.

• За постижения в овладяването на знания в 
областта на строителството и архитектурата 
на името на Кольо Фичето – Йона Лекова и 
Ивайло Стоянов от УАСГ – София. 

• За постижения в овладяването на знания в об-
ластта на икономиката на името на акад. Евге-
ни Матеев – Соня Господинова от Икономиче-
ския университет – Варна.

 Носител на новоучредената стипендия 
„Акад. Александър Теодоров–Балан“ по  целе-
во дарение в размер на 2300 лв. за подпомагане 
на млади таланти с постижения при овладяване 
на типично хуманитарни науки и по-специално в 
областта на „Български език и литература“, „Сла-
вистика“ и други сходни специалности, е петокур-
сничката Елка Петрова от Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски“.
 От името на стипендиантите благодарност 
към фондация „Еврика“ за подкрепата изказа сту-
дентът от Факултета по химия и фармация на Со-
фийския университет Любен Бориславов, носител 
на стипендията на името на акад. Ростислав Каи-
шев. „Искам за кажа първо няколко думи за наука-
та. Тя е начин човечеството да постигне по-добро 
разбиране за развитието на света, което слага в 
ръцете ни велика мощ“ – заяви той. „Когато чо-
век събере двама души, които са умни, техните 
способности са по-големи, отколкото сборът на 
способностите им поотделно. Събирането на мно-
жество от мъдри хора на едно място, което прави 
фондация „Еврика“, винаги повишава възмож-

ността тези хора да решават проблемите, защото 
те обединяват усилията си“, добави той и пожела 
успех на всички стипендианти.
 В поздравителното си слово председателят 
на Съвета на фондация „Еврика“ акад. Кирил Боя-
нов пожела на стипендиантите да продължат уве-
рено да работят в своите области и да постигнат 
още по-високи успехи. В съвременното общество, 
което е изправено пред нови открития, нови тех-
нологични въведения, нови методи за доказване 
на възникващи ежедневно проблеми, той ги по-
съветва да гледат цялостната картина и да търсят 
правилното, рационалното решение,  защото ус-
ложняването не винаги води до по-добър резултат. 
Акад. Боянов цитира Вернер фон Браун: „Прогре-
сът е пътят от примитивното, през сложното към 
простото“,  както и препоръката на Алберт Айн-
щайн човек да се концентрира върху един един-
ствен,  дори  досаден проблем, без оглед на съ-
временната мода,  и да върви уверено към нови 
гледни точки. „За всяко нещо си задавайте въпро-
са „защо“ и търсете отговор на проблема, който 
стои пред вас“ – посъветва стипендиантите акад. 
Боянов и им пожела „На добър път!“, дори ако 
продължат изследвания в други страни, да не за-
бравят, че тук ги чакат млади  хора, които могат да 
поемат по техния път, под тяхното попечителство, 
под техните указания. Той завърши словото си, из-
казвайки надеждата, че „все повече такива успеш-
ни специалисти ще се завръщат  и ще подготвят 
нови такива, за да може отново да имаме реални 
успехи в науката, икономиката и в индустрията“. 

ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА“: 
НАУЧНА ИЗЛОЖБА 

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“
Анна Самева,

ИМИ – БАН
 Част от мисията на Българската академия 
на науките, още от самото ѝ създаване преди 150 
години, е да работи знанието, което е било натру-
пано, да бъде предадено на младото поколение. 
Това заяви председателят на БАН акад. Юлиан Ре-
валски на официалното откриване на юбилейния 
Научен панаир „150 години Българска академия 

на науките“ на 13 декември 2019 г.  Той подчерта, 
че целта на Академията винаги е била да се посее 
семето на изследователския дух сред колкото се 
може повече млади хора, за да може те да продъл-
жат в бъдеще с научната си кариера.
 Научният панаир „150 години Българска 
академия на науките“ е организиран в рамките на 



ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

69 НАУКА – кн. 1/2020, том XXX
Издание на Съюза на учените в България

съвместната програма на БАН и МОН „Образо-
вание с наука“*,  целта на която е да се подобри 
информираността и достъпа на учениците, учите-
лите и работещите в сферата на образованието до 
институтите и музеите на БАН. Чрез въвеждането 
на иновативни практики и методи в обучението 
учените от Академията ще имат възможността да 
споделят своя опит и да предизвикат у ученици-
те в прогимназиален и гимназиален етап на обра-
зованието интерес към науката. Предвидените за 
учебната 2019/2020 г. дейности по програмата са 
посещения в институтите, лабораториите и музеи-
те на БАН, а по време на ваканциите учениците 
да могат да участват в тематично организирани 
школи. За периода 2019 – 2020 по програмата са 
одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв. 
за разработване на образователни програми и дей-
ности за учениците от институтите и музеите на 
БАН.  От одобрените проекти 22 се изпълняват от 
институти на Академията, а 4 –  от нейните музеи 
– Национален антропологичен музей, Национален 
археологически музей, Национален етнографски 
музей, Национален природонаучен музей.
 Основен организатор на Научния панаир 
„150 години Българска академия на науките“ е Ин-
ститутът по математика и информатика на БАН с 
подкрепата на МОН в партньорство с Клуб Млади 
таланти, които имат традиции в работата с талант-
ливи ученици. Подбраните чрез конкурс 15 про-
екта, повечето от които в областта на природните 
науки, бяха представени от техните автори пред 
авторитетно жури и публика в конферентната зала 
на Античен културно-комуникационен комплекс 
„Сердика“. Целта на панаира е откриването на 
научни таланти на юношеска възраст, за да се съ-
действа за бъдещото им развитие и да се даде меж-
дународен форум на идеите, откритията и инова-
циите им.
 Събитието откри зам.-министърът на обра-
зованието и науката Карина Ангелиева, която за-
яви, че желанието на МОН е съвместно с Учени-
ческия институт на Академията да организират и 
популяризират този конкурс в цялата страна. Тя се 
обърна към учениците с думите: „Ние трябва да 
подкрепяме тези от вас, които имат таланта, по-
знанието, но и вътрешната мотивация да се зани-
мават с наука“. 
 Наградният фонд на конкурса е ориенти-
ран към участието в събития, които да дадат ра-
нен кариерен стимул на лауреатите – определяне 
на българските участници в International Science 

and Engineering Fair 2020 (ISEF), който ще се про-
веде в Анахайм, САЩ, през май 2020 г. и в Expo 
Sciences Luxembourg. Допълнителни финансови и 
материални награди са осигурени от Института по 
математика и информатика– БАН, Министерство-
то на образованието и науката, Society for Science 
and the Public, Музей за история на София и Клуб 
Млади таланти. 
 Задачата на журито за определяне на побе-
дителите не е била никак лесна.  Според Констан-
тин Делчев от Клуб Млади таланти, докторант в 
ИМИ – БАН, който е и ръководител на българ-
ските отбори на ISEF, Expo Sciences Luxembourg 
и EUCYS, ученическите проекти са били много 
добре подготвени и резултатите на гимназистите 
са много близки.
 Наградите на отличените от журито учас-
тници бяха връчени на 14 декември от инж. Таня 
Михайлова – зам.-министър на науката и образо-
ванието. Четирима ученици ще представят Бълга-
рия на два от най-престижните световни научни 
форуми през 2020 година.
 Носители на Голямата награда на конкурса 
и правото да представят България на ISEF 2020 
са трима ученици. Дванадесетокласникът от МГ 
„Акад. Кирил Попов“, Пловдив, Димитър Ча-
къров се занимава основно със състезателна (от V 
кл.) и проектна математика (от VІІІ кл.), като има 
опит и в състезателната информатика. Занимавал 
се е с теория на игрите и с криптография. Пред-
ставеният от него проект „On a Generalization of 
Artin‘s Conjecture on Primitive Roots in Gaussian 
Integers“ е фокусиран върху област от чистата ма-
тематика – Алгебрична теория на числата. Виктор 
изследва обобщение на хипотезата на Артин за 
примитивните корени. Според нея всяко цяло чис-
ло а е примитивен корен за безкрайно много прос-
ти числа p, т.е. a^(p-1) дава остатък 1 при деление 
на p, но не и за никоя по-малка степен. Разглежда 
се аналогичната задача, обаче не в нормални цели 
числа, а за Гаусови цели (числата от вида a+bi, къ-
дето a и b са цели, а i e имагинерната единица). 
Оказва, се че не всяко Гаусово цяло е примитивен 
корен за безкрайно много Гаусови прости, което и 
е главният резултат на проекта.
 Иван Златанов, ученик в ХІ кл. на На-
ционална търговско-банкова гимназия,  София, 
е другият представител на България на ISEF с 
проект „Heimdall: USB mass storage devices threat 
evaluation using an embedded system“. В продълже-
ние на няколко години Иван има интереси в об-

* Повече информация за програмата „Образование с наука“ може да намерите на адрес: образованиеснаука.бг.
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ластта на компютърните науки, като най-силно се 
интересува от киберсигурност. Проектът му  за-
сяга един много актуален проблем в киберсигур-
ността – разработването на адекватна система за 
оценка на заплахата от USB устройства за масово 
съхранение и техни подобия. Примери за щети от 
кибератаки, включващи използването на злонаме-
рени такива устройства, могат да се наблюдават 
при Flame, Stuxnet и BadUSB. Системата, която 
Иван разработва с помощта на своя научен ръко-
водител, има за цел да направи цялостен анализ на 
едно устройство и така да разбере дали то е за ма-
сово съхранение и ако да – злонамерено ли е или 
не. Това се постига с множество тестове, които се 
извършват върху фърмуера и файловата система 
на тестваното устройство.
 Виктор Колев, който учи в ХІ кл. в СМГ 
„ Паисий Хилендарски“,  повече от една  година 
се занимава с наука за данните и машинно обу-
чение, като в момента работи активно в сферата 
на теоретичния изкуствен интелект. Проектът му 
–  „Neural Autonomous Computing Agent for Deep 
Model-free Reinforcement Learning“,  който му до-
несе награда от Научния панаир, цели да доближи 
изкуствения интелект до човешкия начин на ми-
слене и вземане на решения – създава се невро-
нен компютърен агент, който се учи сам да си вза-
имодейства с непозната среда, като я изследва и 
се стреми да постигне някаква цел. Например, ако 
средата е лабиринт, агентът ще се научи как да го 
навигира и ще открие различни стратегии за това, 
как да намери изхода. Новото е, че се въвежда ди-
намична памет, която агентът може да използва, 
като по този начин се пресъздава структурата на 
човешкия хипокампус и краткосрочната и дълго-
срочната памет на мозъка. Резултатите показват, 
че в действителност тази допълнителна памет на 
агента му дава възможност да се учи от 2 до 3 пъти 
по-бързо и да намира по-добри стратегии.

 За най-перспективен проект, което му дава 
правото на участие в Expo Sciences Luxembourg, 
бе определен „Отговорниците“ за опаковане на 
наследствения материал в мъжките полови клет-
ки“ на Николай Георгиев от ХІ кл. на СМГ „Паи-
сий Хилендарски“.  Той започва да се интересува 
от биология в ІХ кл., а година по-късно решава, че 
иска да следва медицина. През лятото на 2019 г. 
посещава школа на Института по биология и иму-
нология на размножаването към БАН, което засил-
ва интереса му към генетиката. Целта на проекта 
му е установяване на по-ефективни методи за се-
лекция на мъжки разплодници в овцевъдството. За 
целта се изследват нивата на транскрипти на ген 
Протамин 1 в проби от сперматозоиди на кочове 
от една порода, разделени в 2 възрастови групи. 
Посредством корелационен и вариационен анализ 
се проверява дали има връзка между нивата на 
транскрипти на този основен за сперматогенезата 
ген и основните показатели на сперма като под-
вижност и преживяемост.
 Ученическият институт по математика и 
информатика награди Емин Арифов (МГ „Акад. 
Кирил Попов“, Пловдив) и Иван Георгиев (СМГ 
„Паисий Хилендарски“) с покана за участие на 
Зимната сесия на УчИМИ, която ще се проведе в 
Плевен от 24 до 26 януари 2020 г. С материална 
премия Клуб Млади Таланти награди Дейвид Ка-
менов (ПМПГ „Св. Климент Охридски“) и Анна 
Михалкова (СМГ „Паисий Хилендарски“).  Награ-
ди връчиха и спонсорите: ASM Materials Education 
Foundation, USAID, Society for In Vitro Biology, 
Ricoh, Yale Science and Engineering Association, 
ΜΑΘ, а Институтът за литература към БАН награ-
ди всички участници в Юбилейния панаир с кни-
ги, свързани с иновации в образованието.
Паралелно с конкурса се проведе и изложение, на 
което представители на институти и музеи от БАН 
демонстрираха дейности по проектите си, с които 
участват в програмата „Образование с наука“. 

ЕВРОПЕЙСКОТО ВЛИЯНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА 
ГРАДСКАТА ГРАДИНА И ПАРК В РУСЕ СЛЕД 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Венцислав Игнатов,

ЦУ – БАН
 1. Въведение
 Процесите на оформяне на Русе като евро-
пейски град през 60-те и 70-те години на XIX в. 
протичат едновременно с процесите на изгражда-

не на характерна селищна представа като функция 
на гражданската потребност. Преместването на 
центъра на града от стария (днешния пл. „Ал. Ба-
тенберг“) в новия (пл. „Свобода“) става постепен-
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но и има не само физически, но и социален аспект, 
свързан с политическите и културните промени в 
България след Освобождението. Основна заслуга 
за новата визия на съвременния център има чеш-
кият архитект Рихард Нойвирт, който работи по 
оформянето на градската градина и парка на Русе 
от 1905 до 1935 г. [8, 10]. Той е един от първите 
паркостроители, които допълват и развиват евро-
пейския и аристократичен образ на Русе, започнал 
още преди Освобождението.
 В тази статия ще представим процесите на 
формиране на градската градина и парк в Русе 
въз основа на някои стари пощенски картички. 
Те имат голям принос при удостоверяване на ис-
торическите моменти от развитието на градското 
пространство [9]. Най-пълноценно фотографии-
те, които ще покажем, представят развитието на 
Градската градина на днешния площад „Свобода“. 
Както ще видим по-долу, пейзажът се променя ди-
намично във времето от пространство на екзотич-
ни растения, плътно озеленени площи и място за 
оживен трафик, което е свързано преди всичко с 
ролята на градината в социалния живот на града 
[10].
 2. Градската градина
 През 1890 г. на сесия на Общинския съвет 
в Русе бил поставен въпросът за създаване на 
градска градина в Русе. Старейшините решили, 
че най-подходящ е теренът от 15 дка, собственост 
на търговеца Андрея Тюрио, разположен в новия 
център на града, и му предложили да го откупят. 
Той приел предложението на общинарите и продал 
земята. Така на 3.08.1892 г. Русенският общински 
съвет с протокол  №31 постановява да се напра-
ви градска градина на мястото на бившите турски 
гробища на оформящия се според новия градоу-
стройствен план (изработен от инж. Едуард Вин-
тер през 1892 г.) площад, наречен „Княз Борис“ 
(днес площад „Свобода“). Ще цитираме извадка 
от този протокол [2]: „Тая част от улицата предвид, 
че е вече шосирана и урегулирана, от една страна, 
а от друга, за да се даде прилична и симетрична 
форма на градската градина, прие да остане как-
то е по стария план, като се отчужди островчето 
„Красная площад“ за площад, а мястото на стари-
те турски гробища, като се вдигнат касапските и 
градинарски бараки и се отчужди квартала, започ-
ващ от „Църковната“ улица и свършващ до улица 
„Александровска“ заедно с джамията „Джадид“ 
и се присъедини към гробищата, да се остави за 
градска градина“. Мястото, определено за цен-
трална градска градина, е с трапецовидна форма 
(Фотос 1).

 Решението за изграждане на градска гра-
дина е изпълнено с няколко години закъснение. 
През 1899 г., по време на кмета Стефан Желтов, 
Общинският съвет възлага на градския архитект 
планирането на градината. От чужбина били по-
канени двама известни паркостроители – Рихард 
Нойвирт и Фердинанд Халубар [8]. Рихард Ной-
вирт е роден в Колешовиц, Бохемия, и е работил в 
Париж, Виена и Щутгарт. Става главен градинар 
на Русе за десетилетия, като за кратко време (1923 
– 1925 г.) е главен градинар на двореца „Врана“ в 
София [3]. След това отново се връща в Русе, като 
ръководи и създава парка „Владикова бахча“, днес 
Парк на младежта, за който ще говорим по-долу.
 През 1905 г. градината е завършена окон-
чателно. Освен с познатите балкански видове, 
Рихард Нойвирт и Фердинанд Халубар залесили 
терена и с екзотична едро- и дребноразмерна рас-
тителност. За пръв път в България били посадени 
японска ябълка, тис, палми, декоративни банано-
ви дървета „Лилия Кана“, кактуси и фурми. Бил 
назначен специален персонал за поддръжка на 
алеите на градината в най-добър вид.
 На цяла поредица стари пощенски картич-
ки могат да се проследят етапите на оформяне на 
градската градина (Фотоси 2, 3, 4).

Фотос 1. Доходното здание и пространството пред 
него, 1902 г., пощенска картичка [11]

Фотос 2. Градската градина от 1904 г., пощенска 
картичка [11]
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 В северната част на градината е изгра-
ден малък фонтан. По проект на скулптура 
Владимир Владимиров [7] е изработена ста-
туя, която представлява човек, борещ се със 
змия, обвита около тялото му и символизира-
ща борбата на доброто и злото (Фотос 5). Ста-
туята е  изработена от фабрика „Мюлхаупт“ в 
Русе, известна като желязолеярница.
 Изящна желязна ограда обикаляла гра-
дината, а внушителните ѝ врати се заключ-
вали всяка вечер. В началото оградата е била 
дървена, после тухлена, а накрая каменно-же-
лязна (Фотоси 6 и 7). Част от тази ограда съ-
ществува и до днес като ограда на училище 
„Отец Паисий“.

 През 1910 г. в североизточния край на гради-
ната по решение на общината е построено Градско 
казино на мястото на съборената джамия „Джами 
и джедид“ [4]. Градината, създадена от Нойвирт, 
днес не съществува в първоначалния си вид. В пе-
риода 1938 – 1944 г. тя е преработена основно [5], 
като в северозападния край пред театъра е изгра-
ден нов фонтан със светлинни ефекти (Фотос 8). 
Премахната е и оградата (Фотос 9).

Фотос 3. Градската градина, 1904 г., пощенска картичка  [11]

Фотос 4. Залесената градска градина, 1905 г., пощен-
ска картичка [11]

Фотос 5. Фонтанът в градската градина, изработен 
от Владимир Владимиров

Фотос 6. Градската градина с оградата, 1907 г., по-
щенска картичка [11]
 3. Опълченският паметник
 Идеята за изграждане на Паметник на свобо-
дата в Русе била подета през 1890 г. от останалите 
живи опълченци и поборници от Руско-турската 
освободителна война. Решението за неговото по-
строяване е взето от Общинския съвет през 1895 
г., като първоначално е бил предвиден в района на 
Владиковата бахча. От цялата страна се събирали 
доброволно средства за него. Строежът вървял 
трудно. По Дунава били пренасяни гранитни бло-
кове от Австрия и огромни отливки от бронзолея-
рите в Италия. До 1899 г. се изгражда постаментът 
на Опълченския паметник в центъра на Градската 
градина (Фотоси 2, 3 и 6). Проектът за паметника 
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е изработен от арх. Симеон Златев [7]. Отначало 
на пиедестала, изработен от гранит, се планирало 
да бъде изработена фигура на Цар Освободител с 
венец в едната ръка, а долу да стоят фигури на два-
ма опълченци с пушки. След обсъждане и поради 
факта, че средствата за построяването му се изчер-
пали, решението било отложено. По-късно, когато 
братя Симеонови направили голямо дарение за 
построяване на паметника, се взело решение да се 
постави скулптура на жена, символизираща сво-
бодата. В едната ръка тя трябвало да държи меч, 
а другата ръка трябвало да сочи на север. Изра-
ботката на статуята, на бронзовите релефи и двата 
лъва е поръчана на известния италианец , профе-
сор в Римската художествена академия, Арнолдо 
Цоки [7]. Той бил автор и на паметниците на Джу-
зепе Гарибалди в Болоня, на Христофор Колумб в 
Буенос Айрес, на Свети Франциск от Асизи в Кай-
ро и на паметника на Царя Освободител в София. 
 През 1906 г., след 16 години усилия, бил 

Фотос 7. Градската градина с вече завършения па-
метник, 1920 г., пощенска картичка [11]

Фотос 8. Фонтанът пред театъра, 1940 г., пощенска 
картичка [11]

Фотос 9. Градската градина без оградата, 1942 г., по-
щенска картичка [11]

открит Паметникът на Свободата в Русе, висок 
17,80 м заедно със статуята (Фотоси 10 и 11). От-
криването протекло с голяма тържественост, като 

се очаквал княз Фердинанд за освещаването му на 
11 август 1906 г. Реч произнесъл ген. Радко Ди-
митриев. За тържеството пристигнала и легендар-
ната Райна Попгеоргиева, останала в историята 
ни като Райна Княгиня. Присъствали министрите 
Малинов и Кръстев, ген. Ботев, градоначалникът 
на Русе, румънският консул, войводите Панайот 
Хитов и Никола Обретенов, както и български и 
румънски опълченци (Фотос 12).

Фотос 10. Паметникът на свободата, Русе, 1908 г., 
пощенска картичка

Фотос 11. Опълченският паметник, Русе, пощенска 
картичка
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Фотос 12. Освещаване на Опълченския паметник в 
Русе, 1906 г.

 4. Градският парк
 Във всеки град има различни зони, които се 
определят от своите функции, практики и градско 
планиране. Градският парк е специфично място в 
градската среда, което предлага различни начини 
на употреба – всекидневни, празнични, имащи 
пряка връзка с обществения и културния живот 
на града.
 В края на XIX в. митрополит Григорий До-
ростолски и Червенски оставя в завещание на 
Светия синод своята градина, която по това вре-
ме се наричала Владикова бахча (Фотос 13). Това 

Фотос 13. Владикова бахча,1906 г., пощенска кар-
тичка [10]

дава началото на изграждането на градски парк в 
Русе. На 29 август 1927 г. градският общински съ-
вет решава да определи мястото между алеи „Въз-
раждане“ и Крайдунавския булевард за бъдещ 
градски парк [6]. Това място покрива Владиковата 
бахча, завещана на Светия синод. Така с изгражда-

нето на парка мястото се преобразува от религиоз-
на частна собственост в обществена придобивка. 
Целта е била с конструирането на парка жителите 
на Русе да го използват по-свободно и мащабно 
паралелно с процесите на модернизация в начало-
то на XX в. Първоначално паркът е бил с площ от 
около 70 дка, като са били проектирани два пави-
лиона, които да отбележат неговия вход. Единият 
павилион е бил предназначен за жилище на паза-
ча (в днешно време вече не съществува). Вторият 
павилион се е използвал като бюфет (по-късно се 
превръща в емблематичния за русенци ресторант 
„Дунавски кът“).

Фотос 14. Алеите на парка, 1920 г., пощенска кар-
тичка [10]

Фотос 15. Основната алея, 1940 г., пощенска кар-
тичка [10] 

 По това време жителите на Русе са взели 
активно участие в построяването на парка, в за-
лесяването му, като по този начин го превръщат в 
лично пространство за всеки от тях [1].
 Както вече споменахме, след Освобожде-
нието парковото устройство в големите градове 
се поверява на чужденци специалисти в градино-
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устройството. По този начин в българските земи 
навлизат европейски моделни влияния. Груповата 
алейна мрежа на Русенския парк се оформя от Ри-
хард Нойвирт. Той засажда трайна растителност – 
иглолистни, широколистни дървета и декоративни 
храсти (Фотоси 14, 15 и 16).
 По същото време навлиза тенденция за съз-
даване на обществени паркове в Европа, която ре-
флектира и в България, по-конкретно в Русе като 
един модерен европейски град за това време [1]. 
Това влияние си проличава в основните стилове, 
използвани по западен образец. Един такъв стил 
е барокът, като конкретно в градския парк той се 
състои в това, че визуалните оси се събират в убеж-
ната си точка (вж. Фотос 15). Друг известен стил 
е ландшафтния или английски пейзажен, който се 
отличава с естественост, натурализъм (вж. Фотос 
16). Освен това в градския парк се забелязват еле-
менти на романтизъм и еклектика. Еклектиката 
се изразява в геометричност, равновесие и спо-
койствие, като например масово използване на 
цветя и цветни площи и геометризация (развитие 
на композицията по една ос) [7]. Тези стилове са 
приложени умело в оформянето на зелените пло-
щи, като особено изявен в Русе е романтичният. 
За него е характерно събирането на малка площ на 
елементи с носталгични оттенъци, като например 
казино, беседка за духов оркестър, фонтан или 
алея за разходки.
 Така Европейската култура навлиза в Русе 
нe само чрез архитектурното и градското строи-
телство, но и чрез паркостроителството.
 През 1908 г. в парка е построен френски де-
вически колеж с пансион към него (днес Англий-
ска гимназия). Проектът бил възложен на итали-
анския архитект Михаил Пернигони. Тази сграда 
била като пример за строителство на такива учеб-
ни заведения. Всички преподавателки били калу-
герки – католички. Образованието, което получа-
вали възпитаничките му, било високо ценено.
 След  9 септември 1944 г. започва изгражда-
нето на новата част на Парка на младежта, която 
започва от ул. „Александровска“ и стига до ста-
рата част – Владиковата бахча и Алеите. Проце-
сът на пълното му оформяне продължава от 1954 
до 1958 г. [1]. Между новия и стария парк се из-
гражда крайдунавска пешеходна алея, алеи от юг 
и пешеходен поток, пресичащ жилищния квартал, 
построен на мястото на отчуждените сгради на 
границата между новата и старата част. В Пар-
ка на младежта са разположени известни за Русе 
обекти, като Музеят на транспорта (той се намира 
на мястото на първата гара в България), пръстенa 

декоративна скулптура Вазата, розариум, алпина-
риум (декоративно натрупване на скален масив), 
детският сектор и Залата на смеха, паметници на 
Любен Каравелов, Баба Тонка и Ангел Кънчев. В 
бившата Владикова зона на парка, източно от „Ду-
навски кът“ са построени три плувни басейна.
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EUROPEAN INFLUENCE IN THE DEVELOPMENT OF CITY GARDEN 
AND PARK OF RUSE AFTER LIBERATION

Ventsislav Ignatov
Abstract: In this paper we present the development of the city garden and park of Ruse after the Liberation. This 
investigation is based on the old post cards which show the European influence in the city urban building. The 
important role for this has architect Richard Neuwirt who creates the city garden and park in European romantic 
style. In the paper study of the development process of the Monument of Freedom in the city garden is presented. 
The stature of this monument is made by the famous Florentine sculptor Arnoldo Zocchi.
Key words: Ruse, city garden, city park, monument of Liberty, Richard Noywirt, European influence.

* Носител на стипендията на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в облас-
тта на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев за уч. 2019/2020 г.

МОЕТО БЪДЕЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ 
– МЕЧТИ, ПЛАНОВЕ И РЕАЛНОСТ

Любен Бориславов – студент*,
Факултет по химия и фармация,

СУ „Св. Климент Охридски“
 Вече десет години се занимавам с химия. В началото ме привличаше необичайното – гърмежите, 
цветните течности, пари и огньове. После красотата на моделите, дългите вериги на органичните мо-
лекули. Научавайки все повече и повече за различните клонове на химията, вече зная, че химията ще 
бъде…, че е моя професия – не просто увлечение по атрактивното, опасното и красивото.
 Зная, че науката химия е необятна, точно както Вселената, в която живеем. И мечтите ми са свър-
зани точно с това – да прозра и изуча колкото е възможно по-голяма част от тази необятност в цялата 
ѝ сложност и многоизмерност. Не само да наблюдавам различните явления, протичащи във Вселената, 
но и да разбера механизма, по който се случват. Защото ние, хората, и светът, в който живеем, сме вза-
имно свързани лаборатории. Нищо не дава по-голяма власт и контрол на човека върху дадено явление 
от правилното му разбиране. 
 Дълбоко вярвам, че изучавайки природното съвършенство и усъвършенствайки себе си, мога да 
се докосна до големия замисъл и големия въпрос – защо съществуваме в този вид и по този начин.
Планът ми е да уча още и още. Смятам, че това е единственият път в науката. Прозрение без познание 
е невъзможно. Затова и останах да уча химия в страната си – тук няма ранно профилиране и тръгване 
по канализирани пътища без поглед встрани. А химията е безбрежна наука, преплитаща се с множество 
други – от математиката и физиката в тяхната най-абстрактна форма до най-приложните прояви на хи-
мичното инженерство в индустрията и дори в бита и във  всекидневния живот. Процесите, протичащи 
в човешкото тяло и в средата, в която живеем, не могат да бъдат обяснени и управлявани без дълбоко 
разбиране на техния химизъм.
 В някои аспекти мечтите и плановете ми се припокриват. Искам да работя в голям междунаро-
ден екип по проблеми, значими за цялото човечество. Но може ли това да се постигне в реалността? 
Всъщност, да. С развитието на средствата за комуникация, възможностите за сътрудничество между 
различни научни групи нарастват експоненциално, което от своя страна, води до сериозно разширяване 
на научния ни кръгозор. Ако обединим усилията си, знанията си и умовете си, ще бъдем по-полезни за 
всички. Това смятам да бъде и най-важният аспект на професионалното ми бъдеще на химик-изследова-
тел, изучаващ любимата си наука и работещ за творческото ѝ прилагане в различни области от реалния 
живот за неговото подобряване и развитие.
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ПРОФ. БОЯН МУТАФЧИЕВ (1932 – 2020)

 На 7 януари 2020 г. почина във Франция членът на редакционния съвет (от 2008 г.) на 
сп. „Наука“ проф. Боян Мутафчиев – учен с висока репутация във Франция и света.
 Той е част от особено значима за България фамилия – син е на византолога и специа-
лист по средновековна история проф. Петър  Мутафчиев,  член-кореспондент на БАН, и е 
брат на проф. Вера Мутафчиева, специалист по османистика, академик на БАН, писател и 
публицист.
 Боян Мутафчиев завършва специалността химия във Физико-математическия факул-
тет – тогава Природо-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (1953). Като студент е  кръжочник при проф. Ростислав Каишев в Катедрата 
по физикохимия. При новата организация на Българската академия на науките през 1953 
г. Боян Мутафчиев става между първите сътрудници в Секция по физикохимия на Физи-
ческия институт на БАН. През 1961 г. защитава дисертация. До 1963 г., когато емигрира 
във Франция, е научен сътрудник в Института по физикохимия на БАН.
 Кариерата му във Франция протича в рамките на Националния център за научни из-
следвания (CNRS) в Нанси (ръководител секция), в Марсилия (директор на лаборатория), 
и в Париж (Лабораторията по минералогия и кристалография на Парижкия университет 
„Пиер и Мария Кюри“), където през 1997 г. се пенсионира. През 1981 г. е бил директор на 
Международната школа по кристалография „Interfacial Aspects of Phase Transformation“ 
(NATO Advanced Study Institute), проведена в Ериче, Сицилия.
 Ранните експериментални работи на Боян Мутафчиев са в областта на електрохими-
ята. Основният му научен принос – теоретичен и експериментален, е в областта на фазо-
вите превръщания и кристалния растеж.  Автор е на над 100 публикации в научни спи-
сания, на студии в сборници и на монографията „The Atomistic Nature of Crystal Growth“ 
(Springer Series in Materials Science). 2001). 
 Боян Мутафчиев е бил секретар на Френската асоциация по кристален растеж (1967 
– 1972; 1982 – 1988) и неин президент (1991 – 1994), представляващ я в Международната 
организация по кристален растеж от основаването ѝ (1966 – 1972;   1977 – 1994). Бил е 
председател на Комисията за изследвания в областта на микрогравитацията към Нацио-
налния център по космически изследвания (CNES) на Франция (1980 – 1985), участвал е 
в комисията „Materials in Space“ на Европейската космическа агенция (ЕSA). Член-корес-
пондент е на Европейската академия на науките и член на Американското дружество на 
физиците.
 Носител на званието „доктор хонорис кауза“ на БАН (2008) и на Почетен знак със 
синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1993). Удостоен е с На-
ционалния орден за заслуги на Френската република.
 
 Поклон пред паметта му!

    
        Редакционна колегия на сп. „Наука“
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 Монографичното изследване на проф. д.ик.н. 
Пенка Найденова привлича вниманието с избора 
на гледната точка  - възрастното население на Бъл-
гария на и над 65 г. през последните 10 години от 
началото на кризата 2007 – 2009 г. Съдържанието 
на изследването е представено в три глави съот-
ветно с предисловие и заключение, използвана ли-
тература (с. 277 – 287), която в по-голямата си част 
е от български автори – изследователи от различни 
научни институции. Това показва,  че изследова-
телският интерес към демографското състояние на 
населението в България е постоянен и е във внима-
нието на научната общност и съответни управлен-
ски институции. Монографията съдържа и кратко 
резюме на английски език.  Изложението на съдър-
жанието по глави е разположено в обем, подходящ 
за разглеждания проблем. Заслужава да се обърне 
внимание, че езикът на авторката, без да губи своя 
научен стил на изразяване, е същевременно ясен, 
точен и убедителен. 
 В глава 1: „Икономическите кризи и прояви-
те на социална и демографска уязвимост у населе-
нието от кризата 2007 – 2009 г.“ последователно и 
задълбочено обект на научното изследване са осо-
беностите на икономическите кризи и отражение-
то им в България, тяхното влияние в развитието до 
2017 – 2018 г. с акцент оценка за въздействието на 
кризата и нейните проявления върху възрастното 
население в демографската и социалната систе-
ма. Обръща се внимание на последиците от гло-
балната икономическа криза и как се отразяват не 
само на структурната среда и прехода към пазарна 
икономика с неолиберално направление, но и на 
демографската депресия при утвърждаване на де-
мократичността (с. 43).
 В изследването внимателно и задълбочено 
е проследен периодът от годините (2008 – 2016), 
което се характеризира с демографско застарява-
не, засягащо не само България, а е явление, което 

е характерно за всички развити страни, а най-вече 
европейските (с. 77). Авторът  обръща внимание, 
че на този демографски фон на икономическата 
криза 2007 – 2009 г. не е обърнато внимание и от-
тук параметрите на икономиката и демографията 
не действат във взаимовръзка. Икономическите 
кризи имат своя логика, различна от демографски-
те промени, които се развиват на биологична осно-
ва в определена икономическа, екологична и соци-
ална среда, без последната да може да въздейства 
внезапно или с голяма сила (с.79). Извежда се те-
зата, че тези явления следва да се разглеждат като 
процес. 
 В глава 2: „Демографски и социални проце-
си и белези на остаряването“ се акцентира на съ-
отношението на населението по възрасти с оглед 
остаряването. Проследява се влиянието на иконо-
мическата криза. В тази глава рационално се из-
ползват данните на НСИ и се стига до важни ин-
формационно-аналитични обобщения и оценки.
 В глава 3: „Социално-икономическият про-
фил на възрастното население и кризисната обста-
новка“ е сполучлив опит да се осветли много-
странно профила на възрастното население. В из-
ложението се чувства всестранното познаване на 
проблемите и компетентното извеждане на оценки 
и обобщения за статистическата съвкупност въз-
растовото население на България. Логично тази 
глава заема основна част в труда, в която се пред-
ставя социалният профил на възрастното населе-
ние в условията на криза. Информацията в тази 
глава е много полезна за запознаване на общество-
то с много съществени черти на остаряването на 
населението, подробно представени в 8 подточки 
и 1 за политики на сегашното и бъдощето възраст-
но население. В съдържателно отношение поставя 
редица въпроси в ясно дефиниран вид и предлага 
съответни решения – от предизвикателствата на 
остаряването до политики за сегашното и бъдещо-
то  възрастово население.
 Монографичният труд не само поставя въ-
проси, а търси и предлага решения, основани на 
мултидисциплинарен подход от специалисти-из-
следователи и практици. С много дълбоки анализи 
се извежда фактът, че стареенето на населението е 
едно най-голямо демографско предизвикателство 
на 20 в. (249 – 254).
 Обръща се внимание, че съвременните по-
литики трябва много внимателно да следят пос-
тигането на балансирано демографско развитие и 
хармонични междупоколенчески отношения. Не 
по-малко важно е извеждането на политики за се-
гашното старо население като текущи и на перс-
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пективите за бъдещото старо население, които 
трябва да носят стратегически характер. 
Авторката извежда своя гледна точка от изследва-
нето, като заключава: „Глобалната криза е финан-
сово-икономическа и на тази плоскост остарява-
нето на населението е външният израз на нов тип 
поведение на демографската система в глобален и 
регионално-държавен мащаб“ (с. 260).
 Основавайки се на познанията по статисти-
ческа теория и методология, демография, макро-
икономика, изложението на  П. Найденова профе-
сионално обогатява познанията за възрастовото 
състояние на българското население през 20-те го-
дини на 21 век. Монографията впечатлява с умело 
използване с аналитична информация с помощта 
на подходящи данни на НСИ, създаване на собст-
вена информационна база и извеждане теоретични 
заключения по отношение мястото на възрастното 
население на България във взаимодействие с ико-
номическата и социалната система. Монографията 
е много ценна като научно изследване и по-специ-
ално полезна с анализа и оценката на състоянието 
на възрастното население на 65 и повече години в 
последните 10 г. след икономическата криза 2007 
– 2009 г. и с представяне на препоръки, произти-
чащи от експертните компетенции на авторката по 
отношение възрастовото преструктуриране на на-
селението (с. 261).
 Всъщност концентриране изследването 
само върху структурата на населението на и над 
65 години е позволило на авторката убедително да 
представи съвременното състояние на остаряване-
то на населението не като изолиран процес, а като 
такъв, протичащ в реалния икономически живот. 

                       Проф. д-р Надежда Николова, 
        секция „Икономически науки“ към СУБ
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Любен Иванов

Прадревно Дуло и дру-
гите прабългари до и 

в прадревен Китай
 

София, изд. „Славей-
ков“, 2017, 224 с.

 Изследването на доц. д-р Любен Иванов, който 
е  завършил история в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, представлява аргументирано 
и отговорно пътуване назад във времето, от средата 
на третото хилядолетие пр. Хр. до V – VI в., предиз-
викващо много размисли, поставящо много въпроси-
телни чрез своите оригинални тези.
 Книгата включва библиографски раздел (286 
автори и заглавия, речници и енциклопедични спра-
вочници) и богат илюстративен материал от карти, 
статистически таблици и други илюстрации, струк-
турирани в 9 глави. Тя е плод на многогодишен упо-
рит труд. Хилядолетията, които ни отделят от начало-
то, правят реконструкцията на историята извънредно 
трудна. С тези трудности са се сблъсквали и всички 
други блестящи учени, работили по темата – българ-
ски и чуждестранни, чийто принос е представен и 
анализиран в историографския раздел.
 Доц. д-р Л. Иванов прилага комплексен метод 
на изследване, стълбове, в който са писмените, езико-
вите, археологическите факти. Проучвайки огромен 
фактографски материал – исторически, географски, 
лингвистичен (ономастичен, етнонимичен, топони-
мичен, хидронимичен и пр.), както и различните хи-
потези и интерпретации за произхода на прадревните 
българи и етническата им принадлежност, той прави 
опит да възкреси миналото. С изключителна прециз-
ност проучва най-древните названия на българските 
племена до и в прадревен Китай. Използвайки стари 
и нови речници, изчита и осмисля стотици китайски 
гнездови йероглифи, свързани с етнонимите. Базира 
се и на информацията на древните китайски хронис-
ти – Съма Циен, наречен „баща на китайската исто-
риография“ (I в. пр. Хр.); Бан Гу (I в.), Фан Сюан-
лин (VII в.), Сюен Дзан, будистки монах, мъдрец и 
забележителен пътешественик (VII в.), локализирал 
древната държава Дуло в Таримската котловина, в 
района на гр. Андери (Ендере). Анализира публика-
циите на редица бележити чуждестранни историци и 
пътешественици, както и на съвременните китайски 
учени. Базирайки се на откритията на Аурел Стейн, 
който през 1910 г. разкрива пред света останките на 
древно Дуло под пясъците на пустинята Такламакан, 
както и на съвременните археологически открития 
от китайски и международни експедиции, доц. д-р 
Л. Иванов категорично защитава тезите си относ-
но: • предшествениците (племената Жуни и Ди) на 
прабългарските племена Ду, Доу, Доулу и на други-
те прабългарски племена – Пу, Пугу, Бао, Бу, Бугу, 
Булодзи, Шубаго, Тунло и други; • териториите, кои-
то са обитавали – Таримската котловина в днешен 
Среден и Западен Китай; • етническата им характе-
ристика, тезата за европоидната принадлежност на 
нашите праотци; • първите племенни обединения, 
владения, федерации, държави, които по това време 

ОРИГИНАЛНА ТЕЗА ЗА ЕТНОГЕНЕЗИСА И 
ПРАРОДИНАТА НА БЪЛГАРИТЕ



КНИГОПИС
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Издание на Съюза на учените в България

са мобилни общности и разнородни етнически съюзи 
– древната държава Дуло (Духоло,Тохоло); • етимо-
логията на наименованията „българи“, „България“, на 
кит. ез. „Баодзалия“ (аналогично на съществуващия и 
до днес прадревен град Баодзи, в района на провин-
ция Шаанси, запазил името си през вековете); 
• първите разнопосочни преселения, обусловени от 
титанични природни катаклизми и обществено-поли-
тически доминации, но оставили трайни следи; 
• развитието на материалната и духовната култура на 
древните прабългарски племена; • тяхното влияние и 
приноса им в държавните структури, материалния и 
духовния живот в прадревен Китай, чиито съседи са 
били те. 
 Книгата, посветена на прадревното минало на 
нашия древен народ, базираща се на обстойни факто-
графски анализи и написана с много любов, е интри-
гуващо четиво не само за историци, но и за всички 
родолюбци. 
 Емилия Момчилова

Paola Schirripa (еd.) 

Greci e Romani sulle 
sponde del Mar Nero

Milano, Ledizioni, 
2019, 233 p., ISBN 

9788867058952 
[Паола Скирипа (ред.) 
Гърци и римляни по 
бреговете на Черно 
море. Милано, 2019, 

233 с.]

 В края на 2019 г. Държавният университет в 
Милано, Италия, публикува сборник, посветен на 
историята на Древна Тракия и траките. Съставител е 
д-р Паола Скирипа (Paola Schirripa). Тя има сериозен 
опит в редакторската дейност, както свидетелстват 
подготвените от нея предходни публикации с подобен 
характер, сред които „Из историята и географията на 
траките“ / „I traci tra geografia e storia“ (2015), „Гръцки 
култове и митове в периферията“ / „Culti e miti greci in 
aree periferiche“ (2012) и др.; това също така показва 
установени традиции в публикуването на проучвания 
по тракология в посочения университет. Новото из-
дание съдържа осем изследвания, дело на учени от 
Италия, Франция, Румъния и България.
 Кратко въведение на д-р Скирипа подчертава 
значението на проблематиката. Уточнено е, че загла-
вието на тома е взето от проведен през предходната 
академична година специализиран курс за специ-
алност „Археология“ с лектор проф. д-р Федерика 

Кордано. Участници в сборника са както студенти в 
курса, така и гост-преподаватели в него. Тези факти 
са добра демонстрация на връзката между препода-
ването и научните изследвания, практикувана във 
водещите европейски университети.
 Някои от проучванията са съсредоточени върху 
аспекти от историята на отделни древни градове на 
черноморския бряг: „Враждебни варвари или мир-
ни съседи? Траки и гърци в Аполония Понтийска“ 
(„Barbari ostili o pacifici interlocutori? Traci e Greci ad 
Apollonia Pontica“) от Лоредана Ланчини (Loredana 
Lancini), „Хераклея Понтийска: тираниите и инсиг-
ниите на властта“ („Eraclea Pontica: le tirannidi e i 
segni del potere“) от Бартоло Кавало (Bartolo Cavallo) 
и „Нови документи за египетските култове в То-
мис“ / „Nouveaux documents sur les cultes égyptiens 
a Tomis“ от Александру Аврам и Драгош Халмаги 
(Alexandru Avram, Dragoş Hălmagi). Две изследвания 
са посветени на изучаването на важната за археоло-
зите керамика: „Бележки върху апулейската рисува-
на керамика / Appunti sulle grifomachie nella ceramica 
apula“ от Агнес Лоджаконо (Agnese Lojacono) и 
„Римска керамика и търговски мрежи: някои бележ-
ки върху италианската сигилата по Долния Дунав и 
Северозападното Черноморие“ / „Roman Pottery and 
Trade Networks. Some Notes on Italian Sigillata in the 
lower Danube and in the north-western Black Sea“ от 
Лука Ариоли (Luca Arioli). Самостоятелно място 
заема студията на Джакопо Франческо Тулипано 
(Jacopo Francesco Tulipano) „От Черно до Тиренско 
море: елементи на живописта и погребалната архи-
тектура между Тракия, Македония и Етрурия“ / „Dal 
Mar Nero al Tirreno: elementi di pittura e architettura 
funeraria tra Tracia, Macedonia ed Etruria“. Завърше-
но е с две проучвания на антични извори: „Поглед 
към света от една гранична провинция: Ариан и ан-
тичната политическа наука“ / „Guardare al mondo da 
una provincia di frontiera: Arriano e la scienza politica 
degli antichi“ от Лоренцо Борано (Lorenzo Boragno) и 
„Походът на Гн. Манлий Вулзон в Тракия през 188 г. 
пр. Хр. според манускриптната традиция на Ливий“ 
/ „Gn. Manlius Vulso’s March through Thrace in 188 
B.C. according to Livy’s manuscript tradition“ от Йор-
дан Илиев (Jordan Iliev).
 Изданието е налично в печатен и в електро-
нен вариант с отворен достъп (https://riviste.unimi.
it/index.php/aristonothos). Индексира се в платфор-
мата Web of Science.

Д-р Йордан Илиев,
секция „История“ към СУБ



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

Фондацията осъществява пет програми:
   Таланти

   Научни изследвания

   Информация, издания, изяви и международно сътручничество

   Насърчаване на стопански инициативи

   Развитие

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

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани спи-
сания с импакт фактор.

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

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

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

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



	 	
The first Congress Centre in

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

namely

Петте зали разполагат с пълно 
стандартно оборудване:

→ озвучителна 
    система
→ възможности за
   запис и прожекции
→ уредба за  
   симултантен 
   превод и др.

Хотелът има 
95 стаи, а 

ресторантът – 
400 места.

Инфраструктурата 
на Конгресния 

център 
„Фр. Жолио-

Кюри“ позволява 
гъвкавост и 

пригодимост към 
всяка проява. 

Адресът	е:
Международен дом на учените

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

9006 Варна
Тел.: +0359 (52) 361 161
         +0359 (52) 361 162
         +0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg

www.ihsvarna.com
За	контакти	в	София:

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

The	address	is:
International House of Scientists

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

9006 Varna, Bulgaria
Tel.: +0359 (52) 361 161
         +0359 (52) 361 162
         +0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg

www.ihsvarna.com
Contact	in	Sofia:

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

the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists

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

to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

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

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

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

а именно
Международният дом на учените

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

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

симултантни срещи.


