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БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНА НАУКА: 
ПРЕДИМСТВА И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНИТЕ*

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

  Въведение
 Българският портал за отворена наука (http://
www.bpos.bg/) стартира през лятото на 2020 г. в из-
пълнение на Препоръката на ЕК №790 от 25 април 
2018 г. относно достъпа до научна информация и 
нейното съхранение [1] и в отговор на ангажи-
ментите на нашата страна към Европейския облак 
за отворена наука (European Open Science Cloud, 
EOSC) [за процеса по изграждане на Портала и 
неговите функционалности, виж по-подробно 2]. 
Поддържа се от министъра на образованието и на-
уката чрез Националния център за информация и 
документация (НАЦИД) [3: чл. 2, ал. 24]. Заема 
важно място в Националния план за развитие на 
инициативата за отворена наука в Република Бъл-
гария (2021) като единна входна точка за достъп до 
научна информация чрез уеб-базиран интерфейс 
(Фигура 1) [4]. Освен обединяване на съществу-

ващите институционални хранилища, Порталът 
позволява и регистрирането на индивидуални уче-
ни, които могат да съхраняват и разпространяват 
публикации и други резултати от своите научни 
изследвания [виж най-подробно 5].

Фигура 1. Структура на началния екран на Българ-
ския портал за отворена наука

* Статията се базира на доклад, част от програмата на поредицата онлайн семинари „Изграждане на обща 
визия за развитието на отворената наука в България“, организирани през януари 2021 г. от Националния 
център за информация и документация (НАЦИД) и Министерството на образованието и науката.

 Известно е, че учените имат изключително 
важно значение за прехода към отворена наука [6]. 
В Националния план за развитие на инициативата 
за отворена наука в Република България специал-
но внимание е отделено и на тяхното участие, като 
са изтъкнати някои индивидуални ползи [4: 6]. 
Последните могат условно да се разгледат в две 
групи, диференцирани според ролята на учените, 
които са едновременно създатели и потребители 
на резултати от научни изследвания.
 Предимства за разпространението на ре-
зултати от научни изследвания
 Разширяването на читателския кръг винаги 
е имало много важно значение във всички научни 
области [7]. Отвореният достъп гарантира не 
само по-голяма видимост, но води и до пови-
шаване на броя на цитиранията. Приложената 
фигура позволява съпоставяне на данните за про-
цента на цитираните публикации на петте водещи 
научни институции в България за 5-годишен пе-
риод (Фигура 2). Сравнението категорично показ-
ва, че публикациите в издания с отворен достъп 
получават по-голям брой цитирания. При по-вни-
мателен преглед на данните дори се забелязва, че 
много често това се случва и в значително по-кра-
тък срок.
 В началния етап от своето развитие храни-
лището позволява публикуването на научни из-
следвания под формата на публикации с научно 
рецензиране (статии, студии, книги, доклади от 
конференции, отчети до финансиращи организа-
ции) [8: 1]. Авторите следва да притежават необ-
ходимите права, за да предоставят отворен достъп 
до своите произведения. Ако те не са наясно с пра-
вата си, порталът включва полезна информация и 
препратка към ефективен инструмент за уточня-
ване на този въпрос при всеки конкретен случай 
(достатъчно е да се посочи заглавие или ISSN на 
изданието) [9]. Допустимо е публикуването и на 
предпечатни версии (preprints [общо за тях виж 
10: 69]) на публикации (Фигура 3), въз основа на 
които учените могат да получат полезни комента-



НАУЧНА	ПОЛИТИКА

4 НАУКА – кн. 1/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

ри и съвети за своята бъдеща публикация; нещо 
повече – доказано е, че в някои научни области 
депозирането на предпечатна версия в хранилище 
води до повече цитирания [11].
 Наред с получаването на повече цитирания 
са регистрирани и редица други ползи, които към 
момента нямат директно въздействие върху кари-
ерното развитие на учените, но вече са предложе-
ни различни модели за отчитането им при оценка-

та на научната продукция или при провеждането 
на конкурси за финансиране с публични средства 
на научни изследвания и разработки [13, с. 337 – 
355].
 В такава среда Българският портал за отво-
рена наука спомага за ускоряване на научната ко-
муникация чрез достъп до разнообразна научна 
информация от единна входна точка, като по този 
начин допринася за:

Фигура 2. В таблиците е маркиран процентът на цитираните публикации на петте водещи научни институ-
ции в България за периода 2015 – 2019 г.: общ брой на публикациите (горе) и публикации с отворен достъп 
(долу). Източник на данните: InCites/Web of Science.

Фигура 3. Обща схема на процеса по публикуване на резултати от научни изследвания (по Marwick et al. 
2017: fig. 1, с незначителни корекции) [12]
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• бързо и широко разпространение на резул-
тати от научни изследвания [14] – те стават 
видими в Портала още от момента на одобре-
нието им от модератор;
• изграждане на авторитет, повишаване на 
разпознаваемостта и въздействието [15] – у 
нас и в чужбина, чрез осъществената интегра-
ция на съдържанието на Портала в европей-
ски научни е-инфраструктури;
• преборване на псевдонауката и фалшивите 
новини [16] – достъп до публикуване в Пор-
тала имат само учени в български висши учи-
лища и научни организации, както и изследо-
ватели на свободна практика, разполагащи с 
профил в Регистъра на академичния състав, 
поддържан от НАЦИД;
• стимулиране на сътрудничеството и на ин-
тердисциплинарните изследвания [17] – чрез 
обединяване на съдържание от всички сфери 
на научното познание;
• внедряване на принципите FAIR за едноз-
начно и постоянно идентифициране [18] – 
както на публикуваните ресурси, така и на 
техните автори, съответно чрез системите на 
Handle.net и ORCID;
• увеличаване на доверието към учените сред 
широката общественост [19], която получава 
възможност да се запознае с висококачестве-
ни научни трудове – в нашата страна към на-
стоящия момент няма друго подобно решение, 
съдържащо толкова разнообразни публикации 
с научно рецензиране.

 Освен това, обезпеченият непрекъснат дос-
тъп до публикуваните в хранилището материали 
и дългосрочното им съхранение позволяват не 
само използването им от специалисти, но може да 
допринесат също за актуализиране и по-бързо на-
влизане на нови знания в университетските учеб-
ни програми. В международен план е предложена 
дори рамка за интегриране на отворената наука във
висшето образование [20], а във Франция е пуб-
ликувано практическо ръководство за докторанти 
[21].
 Възможности за оптимизирането на науч-
ноизследователския процес
 Отворената наука, наред с популяризиране-
то на резултатите от научните изследвания, до-
принася и към научноизследователския процес 
[15: 3]. Дори в настоящия момент учените могат 
да използват Българския портал за отворена нау-
ка освен за популяризиране на научните си пуб-
ликации, също и в своята научноизследователска 
дейност. Въпреки че инструментите, методите и 
практиките за провеждане на научни изследва-
ния се различават съществено между отделните 
научни области, във всички случаи по подразби-
ране отвореният достъп до научна информация 
спестява време и средства, включително спо-
мага за преодоляването на финансови, институ-
ционални и други бариери пред изследователите.
 Показателен пример за подобни бариери 
е актуалната ситуация на COVID пандемия, при 
която достъпът до библиотеки и други учрежде-

Фигура 4. Опростена схема на научноизследователския процес (фигурата е изготвена въз основа на 
Munafò et al. 2017: figure 1) [24]
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• повишаване на качеството на научните из-
следвания [27] – отвореният достъп (и произ-
тичащата от него прозрачност) улеснява про-
верката на изнесените данни и хипотези;
• осигуряване на прозрачен и ясно проследим 
научноизследователски процес [28] – така се 
спомага за увеличаване на доверието в учени-
те, между тях самите и сред обществото като 
цяло;
• избягване на дублирането на усилия при 
провеждане на научни изследвания [29] – дос-
татъчно е рутинните действия (например по 
събиране на данни) да се извършат само вед-
нъж;
• преодоляване на фрагментарността – чрез 
обединяването на учени от всички висши учи-
лища и научни организации в България, както 
и независими учени;
• намаляване на вероятността за неволни 
грешки или умишлени фалшификации [30] – 
отново благодарение на осигурената прозрач-
ност във всички етапи на научноизследовател-
ския процес;
• превенция на плагиатството и други нару-
шения на академичната етика и почтеност [31] 
– известно е, че достъпните онлайн научни 
публикации по-рядко стават обект на неетич-
ни действия, защото последните се установя-

ния е ограничен, а за определени периоди и не-
пълно преустановен. Това е една от причините 
още със стартирането си Българският портал 
за отворена наука да се определи от специали-
стите като съвременно и полезно решение [22]. 
Същевременно, отворената наука изпълнява 
важна роля за преодоляването на пандемията, 
обединявайки усилията на учени от цял свят [23].
 Предвидените функционалности са доста-
тъчна атестация за полезността на платформата. 
Дори в този момент могат да се провеждат обоб-
щаващи научни изследвания, свързани например 
с тенденциите в развитието на отделните про-
фесионални направления и научни области (на 
базата на защитените дисертационни трудове – 
Фигура 5; достъпът до защитените дисертацион-
ни трудове е публичен от м. май 2018 г., съглас-
но Закона за развитието на академичния състав 
в Република България [25, чл. 2а, ал. 4]) или по 
проблемите на COVID-19 (тема, по която вече 
са налични дисертации и научни публикации).
 Българският портал за отворена наука от-
крива нови възможности, насочени към:

• бърз достъп до ресурси, което оказва влия-
ние за подобряване на ефективността на на-
учноизследователския процес [26] – учените 
спестяват време и средства за набавяне на не-
обходимите им резултати от научни изследва-
ния;

Фигура 5. Брой на защитените дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор“ през 2019 г. 
(по професионални направления). Източник на данните: РАС/BPOS.
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ват много бързо;
• сигурно съхранение и използване по всяко 
време на депозираните материали – благода-
рение на съвременните технологични реше-
ния, заложени в основата на EOSC [32];
• взаимодействие с други платформи – вклю-
чително селективен обмен на метаданни чрез 
технологията OAI-PMH [виж по-подробно 2];
• пълнотекстов достъп до защитените през 
последните години дисертации – уникален 
ресурс, предоставящ много възможности за 
проследяване на тенденциите в развитието на 
науката;
• изграждане на нов вид портфолио на учени-
те – предвид установения факт, че все повече 
организации, финансиращи научни изследва-
ния в Европа, възприемат практиките на отво-
рената наука [33].

 Заключение
 В заключение може да се обобщи, че отворе-
ната наука предоставя редица предимства и нови 
възможности пред учените, от които само малка 
част бяха разгледани в настоящата статия. Важно 
е да се отбележи, че целта на отворената наука 
не е получаването на повече цитирания, нито 
придобиването на по-широка аудитория. Спо-
ред определението на ЕК тя се изразява в „нов 
подход към научния процес, основан на съвмест-
на работа и нови начини за разпространение на 
знания, подобряване на достъпността и повторно-
то използване на резултатите от научните изслед-
вания с помощта на цифрови технологии и нови 
инструменти за съвместна работа“ [1: L134/12]. 
Българският портал за отворена наука има фун-
даментално значение в подпомагането на нейното 
реализиране като стандартна практика за извърш-
ване на научноизследователска дейност в нашата 
страна. Във всички случаи обаче успехът на ини-
циативата зависи много от индивидуалното учас-
тие на българските учени.
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THE BULGARIAN PORTAL FOR OPEN SCIENCE: 
ADVANTAGES AND NEW OPPORTUNITIES FOR RESEARCHERS

Jordan Iliev
Abstract: In this paper are presented main functionalities of the Bulgarian Portal for Open Science (http://www.
bpos.bg/) in support of research activities as a single-entry point for access to scientific information in all disciplines 
through a web-based interface in our country. Highlighted are its advantages for dissemination of research results 
and some of the opportunities provided for optimization of the research process. In conclusion it is emphasized that 
the success of the initiative for open science depends a lot from the dedicated participation of every researcher.
Key words: Bulgaria, open science, open access, scientific platforms
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ФУТУРОЛОГИЯТА 
КАТО ОСНОВА НА ДЪЛГОСРОЧНОТО 

ПРОГНОЗИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ
Проф. д-р инж. Димо Стоилов,

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, 
Технически университет – София

[5, 6]. 
 През последните десетилетия съвременните 
учени наблягат на разликата между тeхните нови 
изследвания и класическите изследвания за един-
ствени бъднини, поради това се разпространяват 
понятия като „други възможни/алтернативни“ 
(alternative), „правдоподобни“ (plausible), пред-
почитаеми (preferable) или множествени (plural) 
бъднини (futures), както и върху ограничеността 
на предсказанията и вероятностите за сбъдване на 
прогнозите.
 В Русия популизмът е разпространил чуж-
дицата „форсайт“ толкова силно, че само малцина 
специалисти я разграничават и използват нацио-
налните понятия „взгляд в будущее“ или „анализ 
будущего“ [7 – 9]. 
 У нас науката за изучаване на бъдещето се 
назовава с чуждицата „футурология“ (лат. Futurum 
— бъдеще и гр. Λόγος — учение), вместо с бъл-
гарска дума, например „бъдещезнание“, а изуча-
ващият бъдещето се нарича „футуролог“, при все 
че може да бъде например „бъдещевед“. Освен 
това се използва гръцката дума „прогноза“ (гр. 
πρόγνωσις, англ. Prognosis) за означаване на пред-
знание (fore-knowing) и предвиждане (foreseeing). 
Нещо повече, неоснователно се смята за по-на-
учно да се използва „прогностика“ (рус. прогно-
стика, англ. Prognostics) вместо „прогнозиране“ 
[10, 11]. 

 Обхват на проучванията за бъдещето 
 Проучванията за бъдещето могат да бъдат 
предназначени за академични, фундаментални 
цели (за изучаване и обясняване на света) или за 
аргументиране на политики за преход към нови 
състояния (за промяна на света3 ) [12]. При проуч-
ванията за политики, след фазата на прогнозиране 

 Въведение 
 Проучванията за бъдещото развитие на чо-
вечеството са предмет на науката за изучаване на 
закономерностите, които определят това развитие 
и тяхното моделиране с цел предвиждане на бъд-
нините (преходи и бъдещи състояния на проуч-
ваната система или област). Извън шаманството, 
гадателството, предсказанията, пророчествата или 
въздействието на свръхестествени сили, науката 
за проучване на общественото развитие има ко-
рени в трудовете на философите от Древна Гър-
ция и Китай от преди Христа [1], [2]. Съществен 
връх се смята книгата „Al-Muqaddimah“ (Въведе-
нието, The Introduction) на арабския историк Ибн 
Халдун, написана през 1377 г. Средновековен eв-
ропейски пример е „Утопия“ на сър Томас Мор, 
публикувана през 1516 г., която от своя страна, е 
основана на „Република“ на Платон (380 г. пр.Хр.) 
[3]. 
 Развитието на науката и технологиите с те-
чение на времето подтиква два вида прогнозисти/
футуролози/бъдноведи1. 
 Първите са писатели като Жул Верн, Хер-
берт Уелс, Евгени Замятин, Айзък Азимов, Артър 
Кларк и др. Благодарение на своето въображение 
те създават художествени произведения за бъдещи 
общества, които могат да смайват със своята сбъд-
ваемост и въпреки това техните творби остават 
предмет на научната фантастика.
 Вторите са „професори по предвиждане“–  
понятие, въведено от Херберт Уелс през 1932 
г. [4]. Това са професионални учени, които имат 
научни знания и инструментариум за прогнози-
ране на бъдещето. Тяхната наука в англоезичния 
свят най-често се назовава „футурология“ или 
„фючърсни проучвания“ или просто „фючърси“ 
(Futurology or Futures studies or simply Futures2) 
1 Избягването на чуждиците е важно не само заради чистотата на езика, но и заради истинския и разбираем 
смисъл на научните понятия. 
2 Да се разграничава от омонимното понятие, прилагано в търговията за означаване на сделки, които се 
скючват сега, а се реализират в определен бъдещ момент.
3 Философите само обясняват света по различен начин, но същността се състои в това, той да бъде променен 
[Karl Marx, Theses On Feuerbach: Thesis 11 (1845)].
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и оценяване на преходите и бъдещите състояния, 
се добавя фаза за набелязване и утвърждаване на 
политики или мерки за поведение или действия, 
което в същност представлява съставяне на стра-
тегически план [13]. 
 За разлика от физическите науки, където се 
изучава по-тясна, по-конкретна материя, предме-
тът на футурологията е дългосрочното развитие на 
много големи и сложни световни или регионални 
системи, съставени от подсистеми. Илюстрация 
на една световна/глобална система за проучване 
на бъдещето на човечеството е показана на след-
ващата фигура. Тя е извлечена от Доклада за със-
тоянието на бъдещето, актуализиран периодично 
по проекта „Хилядолетие“ [14]. 

 На илюстрираната световна система (Фигу-
ра 1) са посочени 15 подсистеми: 1. Държеливо 
развитие4 и климатични промени; 2. Чиста вода; 
3. Население и природни източници; 4. Демокра-
тизация; 5. Световно предвиждане и вземане на 
решения; 6. Световно сближаване на информа-
ционните технологии; 7. Разлика между бедни и 
богати; 8. Здравни проблеми; 9. Образование; 10. 
Мир и противоборство; 11. Положение на жените; 
12. Междунационална организирана престъпност; 
13. Енергетика; 14. Наука и технологии и 15. Све-
товен морал. Всяка една подсистема взаимодейст-
ва с всички останали, което е илюстрирано със 
съединителни линии.

Фигура 1. Илюстрация на световна система за проучване на бъдещето на човечеството, прилагана в проекта 
„Хилядолетие“

4 Популярният превод  на „Sustainable development“ чрез „Устойчиво развитие“ не е верен не само защото 
не се среща в нито един речник, освен в Google translate, а и защото устойчивостта е част от държели-
востта. Понятието „устойчивост“ произтича от „стоя“ (устоявам на въздействия, но не се развивам, а се 
връщам в стабилно състояние след отминаване на въздействието). Устойчивост на английски се превежда 
чрез „stability“. Употребява се синонимно с чуждицата „стабилност“. Държеливостта не е само устояване 
на смущения, а преди всичко поддържане на човешкия прогрес с двояк смисъл. От една страна, означава 
издържане/оцеляване след увреждаща човешка намеса. С други думи, човешката дейност „вмешателство в 
природата“ не трябва да превишава възможността за самовъзстановяване на околната среда и климата. От 
друга страна, държеливостта се постига, когато човекът укрепва/поддържа възстановяването на изчерпани-
те източници или предотвратява нарушаването на природните закони чрез своите разумни грижовни дей-
ности. Общественото приемане на изправен превод ще бъде не лесна задача. Научните среди са тези, които 
могат да проведат този процес.
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бива да се оценяват по сбъдваемостта на прогно-
зата, а по ползата за човечеството. Например 
прогнозата за дългосрочното икономическо от-
ражение на т.нар. Пълна инициатива за страте-
гическа отбрана (Full Strategic Defense Initiative), 
наричана „войни на звездите“ (Star Wars) за две-
те свръх сили (САЩ и бившия Съветски съюз) из-
глежда е била грешна. Но висшите политици от 
бившия Съветски съюз и впоследствие от САЩ 
схващат, че тази инициатива е твърде скъпа и 
се отказват от нея. Изводът е, че е взето пра-
вилно политическо решение въз основа на греш-
на прогноза“ [12, с. 5]. Смисълът на този цитат се 
потвърждава от множество фантастични творби, 
описващи невъзможни или малко вероятни, но 
опасни за човечеството бъднини, които служат за 
превенция и развиват човешки способности за из-
бягване или преодоляване на предричаните лошо-
тии.
 Друг мотив е съставянето на стратегически 
план за държава или неин сектор, което е задача 
на специализиран орган, определен от правител-
ството. След разработването следва приемане и 
провеждане на стратегическия план, което също е 
задача на правителството и неговите органи. Сле-
дователно изграждането на стратегическо мисле-
не у членовете на правителството е необходима 
предпоставка за държелива държавна политика. 
Пример за ръководство по обучение към страте-
гическо мислене е инструментариумът, предназ-
начен за правителството на Обединеното кралство 
[15]. Много други предхождащи примери се съ-
държат в библиографския сборник, издаден през 
2001 г. от Военния колеж на армията на САЩ [16], 
както и в [17].  

 Развитие на футурологията 
 Като напредък спрямо античните и средно-
вековните творби, през XVIII в. започват опити за 
систематични прогнози за бъдещето. Например 
мемоарите, написани от Самюел Мадън през 1733 
г., са под формата на поредица от дипломатически 
писма, уж написани през 1997 и 1998 г. от британ-
ски представители в чуждите градове Константи-
нопол, Рим, Париж и Москва [18]. 
 През 1845 г. периодичният печат слага нача-
ло на публикуване на статии относно проучване 
на бъдещето в Scientific American, най-старото пе-
риодично списание в САЩ, което е последвано от 
списанието Popular Science през 1872 г. [19].
 През ХХ и ХХI в. издаването на научни кни-
ги за бъдещето се разраства и усъвършенстването 
на методологията се засилва [12, 20, 21 – 27]. Дори 

 Подсистемите са наречени и се разглеж-
дат като „световни предизвикателстава“ (Global 
Challenges). Те са избрани чрез непрестанен Дел-
фи процес (Delphi process), който върви още от 
1996 г. Предизвикателствата са междунационални 
по природа и междуинституални по решаване. Те 
не могат да бъдат адресирани/ отнесени към някое 
правителство или институция. Те изискват взаи-
модействия между правителства, междунацио-
нални организации, корпорации, университети, 
неправителствени организации и действени лич-
ности. 
 За разлика от обичайните моделни изслед-
вания тук информацията за всяка подсистема не 
се събира и обработва от екип интердисциплинар-
ни специалисти, а се сканира (извлича) от медии, 
енергийни, образователни и други информацион-
ни системи, от персонала, от интернет, от шефове-
те на регионалните възли по проекта, от електрон-
ната кореспонденция по проекта, от конференции, 
семинари, публикации, дискусии и пр. Информа-
цията непрестанно се удостоверява, обновява и се 
сравнява с предходната.  
 В общия случай всяка една от илюстрирани-
те на фигурата подсистеми може да представлява 
организации или мрежи на местни общества, на 
стопански сектори, на технологии, на корпорации 
и пр., които са предмет на самостоятелни проуч-
вания за бъдещото им развитие. Такива проучва-
ния преминават през общите методически етапи 
на футурологията, но съобразяват специфичните 
закономерности и се извършват чрез по-специали-
зирани инструментариуми. 
 Световната енергетика, регионалните енер-
гийни системи или националните енергийни сек-
тори и подсектори са примери за такива самостоя-
телно проучвани и моделирани системи. Фонд 
„Научни изследвания“ е подкрепил прилагането 
на изложения подход към Проект за научна ме-
тодология и математически модели за планиране 
на развитието на българската енергетика, който 
се разработва от научен колектив от Института за 
ядрени изследвания и ядрена енергетика, Техни-
ческия университет – София и Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ (www.energy-
planning-bg.net).

 Подбуди за проучванията на бъдещето
 Основен подтик, стимул за проучванията 
на бъдещето е благото, ползите за проучвателите 
и поръчителите на изследванията в съчетание с 
емоционалното удовлетворениe от новаторството. 
„Резултатите от проучването на бъднините не 
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се развива тема „дали прогнозирането е наука или 
изкуство“ [28]. 
 Научната фантастика има свойството на об-
ратна връзка за подтикване развитието на техно-
логиите и на същинските научни проучвания за 
бъдещето, а според У. Уорън Уагър основателят на 
тези проучвания е писателят и общественик Хер-
берт Уелс [29]. 
 Преди и след Първата световна война по цяла 
Европа се създават институционални структури за 
прогнозиране на бъдещето, които се превръщат в 
организации за планиране на националните или 
регионалните стопанства и координирани поли-
тики между страните. Проучванията върху бъ-
дещето и стратегическото планиране стават още 
по-актуални след Втората световна война поради 
нарастване броя на освободените от колониализма 
държави и тяхното по-затруднено управляване при 
сложния нов световен ред. Политическите и енер-
гийните организации, които влияят върху страте-
гическото развитие на световната и национални-
те енергетики, ще бъдат представени/ обсъдени в 
следващи работи. Нека сега разкрием по-значими-
те национални и междунационални организации, 
създадени за проучване на бъдещето по света или 
отделни негови региони. Те превръщат футуроло-
гията в една от световните индустрии. Справочна 
информация за посочените и други организации 
може да се намери и на https://sites.google.com/site/
globalforesightwiki/foresight-communities. 

 Организации за проучване на бъдещето 
 През 1946 г. две американски компании 
(Army Air Corps и The Douglas Aircraft Company) 
учредяват организацията RAND (Research AND 
Development) като мозъчен център за проучване 
и развитие. Тя финансира издаването на докла-
ди, съсредоточени отначало върху бъдещи военни 
технологии. През 1970 г. започват и невоенни про-
учвания, в т.ч. за ползата от по-ефективни болници 
и инфарктни центрове по селските райони. През 
годините учените от RAND провеждат много про-
учвания за бъдещето, в т.ч. методи и инструмента-
риуми като например компютърните симулатори. 
В корпорацията работят около 1950 човека в 50 
страни по академични, политически, медицински, 
расови, етнически и други теми (https://www.rand.
org/). 
 През 1955 г. към Центъра по водещи проуч-
вания в Станфорд (Stanford, Center for Advanced 
Study) е създадено Общество за изследване на глав-
ни системи (Society for General Systems Research), 
което през 1988 г. се преименува на Междунацио-

нално общество за системни науки (International 
Society for the Systems Sciences, http://www.isss.
org/), наричани често кибернетика.
 През 1960 г. френският икономист, журна-
лист и философ Bertrand de Jouvenel и жена му 
Helene основават Междунационална асоциация за 
бъднините (Association Internationale de Futuribles, 
https://www.futuribles.com/fr/revue/7/association-
internationale-futuribles/). Асоциацията продължа-
ва да публикува списание Futuribles за анализи, 
предвиждания и развитие.
 През 1961 г. воененият теоретик и автор на 
„За термоядрената война“ Herman Kahn, напуска 
RAND и основава Hudson Institute (www.hudson.
org) заедно с Max Singer и Oscar Rubenstein. По-
степенно институтът израства като  водещ изсле-
дователски център за проучване на бъдещето 
 През 1966 г. Edward Cornish основава Све-
товно бъдещо общество (World Future Society – 
WFS, https://www.worldfuture.org/), което публику-
ва списание „Футурист“ (The Futurist) и Бюлетин 
(Bulletin). Edward Cornish е съветвал трима прези-
денти на САЩ и през 2005 г. публикува единстве-
ната книга по обучение за проучване на бъдещето 
–  „Futuring: The Exploration of the Future“.
 През същата 1966 г. шведският парламент 
отпуска субсидия и основава независим между-
национален институт за мирни изследвания със 
седалище в Стокхолм (Stockholm International 
Peace Research Institute – SIPRI, https://www.sipri.
org), предназначен за проучване на конфликти, въ-
оръжаване, управление на армии и разоръжаване. 
Институтът е водещ мозъчен център, който пре-
доставя данни, анализи, препоръки и основания за 
политически решения и обществена информира-
ност.
 През 1967 г. се е състояла първата Между-
национална конференция за проучване на бъдеще-
то, на която 70 участници от 12 страни учредяват 
Междунационален институт за мирни изслед-
вания в Норвегия (International Peace Research 
Institute in Oslo-PRIO, https://www.prio.org) и изби-
рат знаменитият социолог Johan Galtung за негов 
първи ръководител.
 Също през 1967 г. интернационалният диа-
лог е институционализиран под формата на Све-
товната федерация за изследвания на бъдещето 
(World Futures Studies Federation – WFSF, https://
www.wfsf.org/). Тя се състои от учени, преподава-
тели, политически анализатори и др. от 60 стра-
ни, които през 1973 г. официално приемат хартата, 
основават седалище в Париж и избират за първи 
президент Bertrand de Jouvenel.
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 През 1968 г. италианският индустриалец 
Aurelio Peccei и шотландският учен Alexander 
King основават Римски клуб (Club of Rome, https://
www.clubofrome.org) в Accademia dei Lincei в Рим.
 През същата 1968 г. група изследователи 
получават дарение от Фондация „Форд“ (Ford 
Foundation), отделят се от RAND и основават Ин-
ститут за бъдещето (Institute For The Future – IFTF, 
https://www.iftf.org/) със седалище в Силиконовата 
долина на Калифорния. Тяхната изследователска 
ниша е между технологичните новости, социал-
ните опити и световния обмен за формиране на 
бъднини.
 През 1969 г. е учреден Институт за проучва-
не на бъднини в Копенхаген (Copenhagen Institute 
for Futures Studies, https://cifs.dk/).
 През 1970 г. е създаден Междунационален 
институт за мира (International Peace Institute – 
IPI, https://www.ipinst.org/) със седалище в Ню 
Йорк, който подкрепя мирното и сигурно разви-
тие чрез политически изследвания, стратегически 
анализи, публикации и сборища. Институтът има 
персонал от повече от 20 страни и клонове във Ви-
ена и Махама.
 През 1976 г. е учреден (Tellus Institute www.
tellus.org) като американска организация с несто-
панска цел за научни изследвания в околната и 
социалната среда, който напоследък се специали-
зира в световното бъдеще.
 През 1977 г. Clement Bezold, James Dator и 
Alvin Toffler създават Институт за алтернативни 
бъднини (Institute for Alternative Futures, https://
www.altfutures.org) като организация с нестопан-
ска цел за изследвания и обучения, както и при-
съединена стопанска организация (Alternative 
Futures Associates) със стопанска цел и отделни 
изследователи за работа по създаване на предпо-
читани бъднини.
 През 1979 г. в състава на Разузнавателно-
то общество на САЩ (United States Intelligence 
Community – IC) е сформиран Национален раз-
узнавателен съвет (National Intelligence Council 
– NIC, https://fas.org/) за средно и дългосрочно 
стратегическо осмисляне и подпомагане усилията 
на IC да разработва Национални разузнавателни 
оценки (National Intelligence Estimates) и други до-
кументи, подпомагане и докладване дейността на 
директора на Националното разузнаване (Director 
of National Intelligence), обслужване на въпросите 
на висшите политици, подпомагане разполагането 
на разузнавателни ресурси според политическите 
потребности. Националният разузнавателен съвет 
използва академични и частни експерти и спонсо-

рира конференции с цел обезпечаване на най-до-
бра безпристрастна, нелустросана и неповли-
яна от текущата политика информация. Една от 
най-важните задачи е подготвянето на доклад до 
Президента за световните тенденции. В доклада 
се анализират дългосрочните политики на Белия 
дом и разузнавателното общество. Най-новият до-
клад е от 2017 г. [30].
 Особено място в списъка на организаци-
ите за бъдещето заема проекта Венус (The Venus 
Project, https://www.thevenusproject.com/), който 
формално е организация с нестопанска цел, която 
се стреми да реализира нов социално-икономиче-
ски модел на обществото, основан не на парична, 
а на ресурсна икономика, както и на природосъ-
образна, но изключително технологична жизнена 
среда.  Историята на проекта представлява жизне-
ния път на футуролога и енциклопедиста Jacque 
Fresco, който съвместно с Roxanne Meadows съз-
дава изследователски център във Венус, Флорида 
в периода около 1985 – 1990 г. 
 През 1987 г. група предприемачи основават 
Световна делова мрежа (Global Business Network 
– GBN) в Berkeley, California. Компанията се раз-
раства със специалисти от различни области, кои-
то работят съвместно по проучване на бъднини. 
 Изменената политическа карта на света след 
събарянето на Берлинската стена оказва влияние 
и върху футурологията по света. То може да бъде 
предмет на специализирано анализиране, което да 
показва как се изменят научноизследователските 
програми на университети, институти и същест-
вуващи организации. Тук ще посочим само поява-
та на нови организации.  
 Например през 1989 г. футуристът John L. 
Petersen основава Институт Арлингтон (Arlington 
Institute, https://www.arlingtoninstitute.org). Това 
е изследователска консултантска организация с 
нестопанска цел, специализирана за работа с на-
ционални сдружения за сигурност и промяна на 
схващането за национална сигурност като изме-
рение за смъртна и разрушителна заплаха към 
по-широко схващане за включване на заплахите 
за влошаване на околната среда, измененията на 
климата, социалните увреждания, прекъсване на 
научни и технологични подобрения и други све-
товни заплахи. Потенциалът на Института е насо-
чен към изследване на преход към нов свят и на-
деждни бъднини.
 През 1990 г. UNESCO  започва изследване 
на бъдещите клирингови къщи и публикуване на 
документи с бъдеща насоченост, в т.ч. „Сканиране 
на бъдещето на UNESCO“.
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 През 1995 г. по инициатива на Tellus Institute 
и Stockholm Environment Institute се учредява Гру-
па за световни сценарии (Global Scenario Group, 
https://www.gsg.org/) като средище за участие на 
разнонационални групи, изследващи пътищата за 
световно развитие през 21 столетие или т.нар. Ве-
лик преход. 
 През 1996 г. се основава Фондацията „Да-
лечното сега“ (The Long Now Foundation, http://
longnow.org/) за насърчаване на дългосрочното 
мислене и отговорности за следващите 10 000 го-
дини.
 През 1996 – 1997 г. под координацията на 
Американския съвет за университета на Обедине-
ните нации (American Council for the United Nations 
University, https://www.emeraldgrouppublishing.
com/) е основана организацията „Проектът на 
хилядолетието“ (The Millennium Project – TMP, 
https://www.millennium-project.org). Това е мозъ-
чен резервоар или мрежа от изследователи (think 
tank), който управлява Система за проучване бъ-
дещето на света (Global Futures Research System), 
публикува доклад Състояние на бъдещето (State of 
the Future report) и Методология за бъдещи про-
учвания (Futures Research Methodology 3.0), по-
казваща 27 метода. Към 2007 г. TMP става част 
от Световна федерация към Асоциациите на Обе-
динени нации (World Federation of United Nations 
Associations). Към 2009 г. става независима орга-
низация и се разраства чрез 65 групи от отделни 
специалисти или организации, наричани възли 
(Nodes), които слепват местните и световните 
перспективи за бъдещето на света.
 Основаният през 2000 г. „Необичаен инсти-
тут за изкуствен интелект“ (Singularity Institute 
for Artificial Intelligence – SIAI) се преобразува 
през 2005 г. в Институт за проучване интелекта 
на машините  (The Machine Intelligence Research 
Institute – MIRI, https://intelligence.org). Това е на-
учен институт с нестопанска цел, насочен към ус-
тановяване и управляване на евентуален  риск от 
общ изкуствен интелект.
 Един от трите най-добри в света високотех-
нологични проекти за прогнозиране е TechCast 
Project, https://www.techcastglobal.com. Проектът 
прилага колективна интелигентност за прогно-
зиране на появяващи се технологии, социални 
насоки и малко вероятни събития за плановици 
и политици. Изработен е в университета George 
Washington и обгръща данните и знанията на 130 
експерти по света за прогнозиране на провали в 
различни сектори и да установи икономическите 
и социалните последствия от това. Изследовате-

лите сканират литературни и медийни източни-
ци, интервюират власти и обработват маса други 
източници, за да установят тенденциите и зави-
симостите на около 100 прогнози от почти целия 
стратегически фронт за глобални проучвания. 
Резултатите се ползват от абонирани ползватели 
(корпорации, правителства, общества) от цял свят. 
Прогнозите се актуализират ежегодно според реа-
лизациите през последните 20 години.
 През 2002 г. е основана Асоциацията на 
професионалните футуристи (Association of 
Professional Futurists, https://www.apf.org). Тя об-
хваща над 400 членове от 40 страни. Тяхната 
мисия е да популяризират професионални по-
стижения чрез „демонстриране на стойността на 
стратегическите прогнози и фючърсни изследва-
ния“.
 Също през 2002 г. е създадена Група за стра-
тегически прогнози (Strategic Foresight Group – 
SFG, strategicforesight.com), която е мозъчна ор-
ганизация (think tank), със седалище в Индия и 
предмет на дейност „световни проблеми“. SFG 
работи с правителства и национални институти 
от 60 страни. Произвежда сценарии и политиче-
ски идеи, които се обсъждат в Съвета за сигурност 
при ООН (United Nations Security Council), Пар-
ламента на Индия, Европейския парламент, Окс-
фордския университет, Кеймбриджския универси-
тет и други институции.
 През 2007 г. в Хамбург, Германия е основан 
Съвет за бъдещето на света (World Future Council, 
https://www.worldfuturecouncil.org/) като незави-
сим орган. Той се състои от членове на правител-
ството, граждански общества, делови организа-
ции, научни и артистични кръгове. Съветът има 
специален статут на консултант на Икономиче-
ския и социален съвет и се произнася по интереса 
на бъдещите поколения. Първоначално относно 
околната среда и климата, прокарване на закон за 
подхранващи тарифи за възобновяеми източници 
на енергия и др.
 През 2011 г. организациите за пред-
виждане в обществения сектор (Public-sector 
foresight organizations) в САЩ организират 
Мрежа за предвиждане в обществения сектор 
(Public Sector Foresight Network, https://www.
publicsectorforesight.org/) под предлог, че им е не-
обходим по-голям взаимообмен с правителстве-
ните организации за предвиждане. Новата органи-
зация сега се координира от Правителствен офис 
(служба) за отчетност на САЩ (U.S. Government 
Accountability Office), чрез г-жа Nancy Donovan и 
от Института за алтернативни бъднини (Institute 
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for Alternative Futures) чрез доктор Clem Bezold.
 Правителственото проучване на бъдещето 
във Великобритания се осъществява от Прави-
телствена служба за наука (Government Office for 
Science), която е част от правителството. Тази 
служба съветва правителството въз основа на нео-
провержими научни факти и премисляне на дълго-
срочните оценки. Службата е в състава на Отдела 
по бизнес, енергетика и индустриална стратегия 
(Department for Business, Energy and Industrial 
Strategy). Проучванията се финансират от Съвети 
за изследвания (Research Councils).
 Значително място в световната футурология 
заема и Институтът за бъдещето на човечеството 
(Future of Humanity Institute – FHI, https://www.fhi.
ox.ac.uk/) Той е в състава на Оксфордския универ-
ситет. Институтът е многодисциплинарен. Изсле-
дователите разработват и използват инструменти 
от математиката, философията и социалните нау-
ки.
 В Европа е известна Европейската плат-
форма за прогнозиране (The European Foresight 
Platform – EFP, http://www.foresight-platform.eu/). 
Това е програма за изграждане на мрежа, под-
държана от Европейската комисия. Тя има за цел 
изграждането на глобална мрежа, която да обеди-
нява различни общности и отделни специалисти, 
които да споделят своите знания за прогнозиране 
и други методи на бъдещи проучвания. На плат-
формата можете да намерите информация за те-
кущи и минали прогнозни проекти, конференции, 
работни срещи, статии в печата и друга информа-
ция за бъдещи проучвания, например наследник 
на добре познатото ръководство за прогнозиране 
на ForLearn.
 Foresight Europe Network (http://www.feneu.
org/) е създадена през 2014 г. в Париж като иници-
атива на Европейския възел на Millennium Project 
и на European Regional Foresight College (ERFC).
  В Русия научноизследователските дейнос-
ти се извършват съгласно Стратегия, утвърдена 
с указ №642 на президента от 1 декември 2016 г. 
Намерихме следните организации относно проуч-
вания на бъдещето:
 - Институт нового индустриального разви-
тия имени С. Ю. Витте (ИНИР) със седалище в 
Санкт Петербург и филиал в Москва (https://inir.
ru/).
 - Российский институт стратегичеcких ис-
следований (РИСИ, https://riss.ru/),   крупный ана-
литический центр, учрежденный  президентом 
Российской Федерации.
 - Институт народнохозяйственного прогно-

 
 

 

зирования Российской академии наук (ИНП РАН, 
https://ecfor.ru/) за фундаментални, приложни и 
поръчкови научни изследования по анализ и про-
гнозиране на социално-икономическото развитиe 
на Русия и нейните региони, както и предложения 
за повишаване на качествата на икономическата 
политика в страната. 
 - Национальный исследовательский инсти-
тут мировой экономики и международных отно-
шений имени Е. М. Примакова Российской акаде-
мии наук (ИМЭМО РАН, https://www.imemo.ru/) 
за изследвания на основните тенденции на разви-
тие на световната политика и икономика и разра-
ботка на сигурна аналитична основа за приемане 
на политически решения. 
 - Центр стратегических исследований и раз-
работок (Сибирский федеральный университет, 
http://structure.sfu-kras.ru/foresight, foresight.sfu-
kras.ru). 
 - Центр стратегических разработок „Севе-
ро-Запад“ (http://www.csr-nw.ru/), независим об-
ществен фонд/институт основан през 2000 г. в 
Санк Петербург. Дейността му включва стратеги-
чески изследвания и експертни препоръки по ши-
рок кръг социално-икономически въпроси. 
 - Центр стратегических оценок и прогнозов 
(http://csef.ru/ru), създаден през 2012 г. от твор-
ческа група руски учени като неправителственна 
организация с нетърговска цел за изследвания в 
областта на външната политика и политиката по 
безопасност. 
 В Китай при Китайската академия на науки-
те (Chinese Academy of Sciences – CAS) през 2002 
г. е основан Китайски център за изследване на 
модернизацията (China Center for Modernization 
Research – CCMR, http://en.modernization.ac.cn/). 
Това е изследователска организация с нестопан-
ска цел, разположена в националната научна биб-
лиотека (National Science Library, CAS). CCMR е 
първият междудисциплинарен, пълноценен и спе-
циализиран център за модернизации в Китай чрез 
изследвания в основните теоретични и развойни 
стратегии за обновяване, като водещ център в 
страната. Освен този център функционират и дру-
ги организации за проучване на бъдещето, напри-
мер China Society for Futures Studies (CSFA, http://
en.modernization.ac.cn/).
 В Тайланд е известна Службата по акаде-
мични източници (Office of Academic Resources, 
Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan 
Bangkok 10330 Thailand, https://www.car.chula.
ac.th/).
 В САЩ е популярен също Университетът 
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за предвиждания (Foresight University 4U, http://
www.foresightguide.com/). Това е професионална 
проучвателна и развиваща компания в Мичиган, 
поддържана от обучени академични практици, 
предприемачи, технолози и деятели, които пред-
лагат висококачествено обучаване за лично, орга-
низационно, световно, социално или всеобхватно 
предвиждане и водителство. 
 Съществуват и модерни интернет платфор-
ми, като Future Proof и Futures Platform (https://
www.futuresplatform.com/) или Futures Platform™. 
Като инструменти за стратегическо предвижда-
не те са инсталирани и достъпни на страницата 
за ползване от нуждаещи се от потвърждение на 
техните проучвания. Платформата има радарна 
визуализация, която показва насоката на предвиж-
дането.
 Изреждането на организациите за проуч-
ване на бъдещото световно развитие няма да е 
пълно, ако не препратим читателя към прегледа 
на Масачузетския институт за технологии (MIT 
Technology Review, https://www.technologyreview.
com/), където има списък на над 500 организации 
за предвиждания по света.

 Образование по проучване на бъдещето 
 В областта на образование по проучване на 
бъдещето като начало на колежното ниво се смята 
курсът на James A. Dator през 1966 г. във Virginia 
Tech и курсът на Alvin Toffler в New School for 
Social Research в New York. Към 1973 г. в САЩ и 
Канада се провеждат няколкостотин индивидуал-
ни курса, свързани с проучване на бъдещето.
 Първата докторска програма за изследване 
на бъдещето е основана през 1969 г. в Университе-
та в Масачузетс от Кристофър Деде и Били Рохас. 
Следващата е открита през 1975 г. в Университета 
на Хюстън. Постепенно се разраства интересът 
към специализациите по футурология. Изпъква за-
почналата през 2010 г. програма за докторанти по 
изследване на бъдещето в Свободния Берлински 
университет [31] и пр. Сега в света има около 23 
аспирантски и докторантски, както и много дру-
ги сертификационни курсове (https://rossdawson.
com/futurist/university-foresight-programs/). 
 Към 70-те години на миналия век се очерта-
ва изменена насоченост на научните проучвания 
за бъдещето. Доминиращите проучвания се насоч-
ват от военните и правителственните системи към 
технологиите в индустриалните и други стопан-

ски сектори, към социалните проблеми, към при-
родоопазването и пр.
 Понастоящем образователните системи са 
изправени пред предизвикателството да създадат 
съгласувана концептуална рамка, кодифицирана в 
добре документирана учебна програма (или учеб-
ни програми), включваща широко приети и после-
дователни концепции и теоретични парадигми, 
свързани с количествени и качествени методи.

 Методология на футурологията 
 Три фактора обикновено разграничават про-
учванията за бъдещето от проучванията в други 
дисциплини, въпреки че се припокриват в някаква 
степен. 
 Първо, проучванията на бъднините често 
изследват тенденциите за съставяне на възможни, 
вероятни и предпочитаеми бъднини, заедно с ро-
лята, която жокерът5 (wild card) може да изиграе за 
бъдните сценарии. 
 Второ, проучванията на бъднините обикно-
вено се опитват да получат холистичен (цялостен) 
или системен възглед, основан на поглед от реди-
ца различни дисциплини, като обикновено се съ-
средоточават върху STEEP категории (социални, 
технологични, икономически, природоопазващи 
и политически – Social, Technological, Economical, 
Environmental and Political) [32]. 
 Трето, проучванията на бъднините предиз-
викват и разгръщат предположения отвъд домини-
ращите и противоречиви виждания за бъдещето. 
По този начин бъдещето не е празно, а изпълнено 
с предположения. Например много хора очакват 
нарушаване на екосистемата на Земята в близко 
бъдеще, докато други вярват, че настоящата еко-
система ще оцелее за неопределено време. 
 Футоролозите използват широк спектър от 
подходи, модели и методи, както в теорията, така 
и в практиката, много от които са извлечени от или 
научени от други академични или професионални 
дисциплини [33], включително социални науки 
като икономика, психология, социология, рели-
гиозни изследвания, културология, история, гео-
графия и политически науки; физически науки и 
науки за живота като физика, химия, астрономия, 
биология; математика, включително статистика, 
теория на игрите и иконометрия; приложни дис-
циплини като инженерство; компютърни науки и 
стратегическо управление на бизнеса. Накратко, 
практикуващият футуролог се радва на прилага-

5 В смисъл на случая, случайното събитие, наместо предвиденото.
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нето на интердисциплинарна методология.
 Подходът на предвиждане анализира и по-
казва предположенията, които са в основата на 
възгледите. Стратегическото предвиждане се раз-
личава от традиционните подходи за стратегиче-
ско планиране, които обикновено се основават на 
модел. Стратегическото предвиждане се прилага 
при съчетание от фактори, което се характеризира 
с четири свойства: изменчивост, неопределеност, 
сложност, нееднозначност (Volatile, Uncertain, 
Complex and Ambiguous – VUCA). Тези характе-
ристики правят света „завихрен“ (много непред-
видим, а бъдещето – по-неизвестно), не само 
поради настъпване и на събития с много малка 
вероятност (wildcards), но и поради „смяна на 
правилата на играта“. В такива случаи методите 
за стратегическото предвиждане са предпочитани 
[34 – 37]. 
 Най-голямата междунационална рецензира-
на колекция от методи за проучване на бъднините 
(1300 страници) е Futures Research Methodology 
3.0 [12, 38]. Описани са 37 метода в следните час-
ти от методологията: Опипване на околността 
(Environmental Scanning), Миниране на текст 
за предвиждане на технологии (Text Mining for 
Technology Foresight), Делфи (Delphi), Делфи в 
реално време (Real-Time Delphi), Колело на бъд-
нините (The Futures Wheel), Многоъгълник на 
бъднините (The Futures Polygon), Анализи на въз-
действието на тенденцията (Trend Impact Analysis), 
Анализ на кръстосаното въздействие (Cross-
Impact Analysis), Жокери (Wild Cards), Структурен 
анализ (Structural Analysis), Насоки на системите 
(The Systems Perspectives), Моделиране на реше-
ния (Decision Modeling), Анализи на заместване 
(Substitution Analysis), Статистическо моделиране 
(Statistical Modeling), Анализ на технологичната 
последователност (Technology Sequence Analysis), 
Морфологичен6 анализ (Morphological Analysis), 
Дървета на съответност/уместност (Relevance 
Trees), Сценарии (Scenarios), Инструментариум 
за планиране на сценарии (A Toolbox for Scenario 
Planning), Взаимодействащи сценарии (Interactive 
Scenarios), Задълбочено/Яко решаване (Robust 
Decision Making), Методи на участие (Participatory 
Methods), Преструване и игри (Simulation and 
Games), Гениално прогнозиране, интуиция и взор 
(Genius Forecasting, Intuition, and Vision), Пазари 
на предсказания (Prediction Markets), Използване 
на взор в бъднините (Using Vision in Futures), Нор-

мативно прогнозиране (Normative Forecasting), 
Картографиране на пътя на науката и технологи-
ите (S&T Road Mapping), Освобождаване ненор-
малността на полето (Field Anomaly Relaxation-
FAR), Моделиране на деятелите и опитен софтуер 
(Agent Modeling & demo software), Движения на 
хаоса и нелинейността (Chaos and Non-Linear 
Dynamics), Схващане за многозначна перспектива 
(Multiple Perspective Concept), Евристично моде-
лиране (Heuristics Modeling), Анализи на наслое-
на причинност (Causal Layered Analysis), Лични 
бъднини (Personal Futures), Индекс на състояние-
то на бъдещето (State of the Future Index-SOFI), 
Софтуерна система за индекса на състоянието на 
бъдещето (SOFI Software System), Обединяване, 
сравняване и граници на методите за проучване на 
бъдещето (Integration, Comparisons, and Frontiers 
of Futures Research Methods). 
 Изложението на всеки от 37-те метода или 
групи методи съдържа обзор на историята на все-
ки метод, описание на метода, първични и алтер-
нативни употреби, силни и слаби страни, употре-
би в комбинация с други методи и предположения 
за бъдещото развитие на метода. Някои от тях съ-
държат и допълнения с приложения и връзки към 
софтуер и източници за допълнителна информа-
ция. 
 Като пример за непрестанно развитие на 
футурологията изтъкваме книгата на нашата съ-
народничка Мариана Тодорова и Теодор Гордон 
[39]. Те анализират три групи на несбъднатите 
(обратни на фактическите) факти: 1) „дремещи“ 
събития от миналото и настоящето на човечество-
то, които могат да бъдат активирани отново, 2) из-
вестни състояния, достойни за преосмисляне или 
преоткриване и 3) факти, които са маскирани като 
слухове, клюки и недоказани хипотези, но могат 
да бъдат еднакво важни с реализираните. 

 Етапи на проучванията за планиране на 
бъдещето
 Футурологията е приела, че бъдещето не е 
един неизбежен преход от едно към друго състоя-
ние на една еднозначно определена система, което 
да бъде предсказано. 
 От гледна точка на назоваването в англо-
езичната литература няма проблем, защото са 
приели, че проучват „фючърси“. В България има 
терминологичен проблем, защото думата бъдеще 
няма множествено число и правилното е да упо-

6 Морфологията е наука за изучаване на съставките, образуващи цялото, от гледна точка на тяхната форма, 
а не съдържание.
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требяваме поетичното понятие „бъднини“.
 От същинска гледна точка, тъй като бъдеще-
то не е еднозначно, а по-скоро има поне няколко 
вероятни бъднини, методите в науката за тяхното 
проучване започват  с определяне, идентифици-
ране и формализиране на възможните (possible) 
бъднини. След това всеки един от бъдните пре-
ходи или състояния се изучават за определяне 
на тяхната вероятност (probability) за сбъдване. 
Оценката на тяхната сбъдваемост зависи както 
от количествените и качествени характеристики 
на формализираната бъднина, така и от метода за 
идентифициране. Затова винаги се изтъква важ-
ността на достоверността на изходните данни и на 
обработващите ги модели, които са с определена 
насоченост, например някои методи съобразяват и 
малко вероятните бъднини, които се случват под 
влияние на много случаен фактор, наричан жокер 
(wild card). 
 Изборът на методи за проучване, а по-ната-
тък и съответните програми, приложения, плат-
форми, е специализирана част от етапността на 
проучванията [40]. Всяка избрана за по-нататъш-
но изучаване бъднина се нарича сценарий. Набо-
рът от всички възможни сценарии може да се на-
рече с понятието от единствено число „очаквано“ 
или „желано“ бъдеще, което е съставно и включва 
онова единственото, което ще се случи, когато му 
дойде времето. Този набор определя мащаба и раз-
мерността на задачата за изучаване на бъдещето. 
Изборът на сценарии също е високоспециализи-
ран етап, от който зависят много крайните резул-
тати [41]. 
 Когато формализираните бъднини или вари-
анти на едно бъдеще са предназначени за предмет 
на планиране на политики, се провежда етап на 
определяне на предпочитание (preferability) към 
определена бъднина. След него идва етапът на съ-
ставяне и оценка на мерките и политиките, които 
впоследствие ще бъдат приемани по определени 
критерии, за да се превърнат в план за развитие. 
По-нататък идва периодът на изпълняване на тези 
мерки, за оценка и анализ на ефекта от реализа-
цията им, както и последващо коригиране, при не-
обходимост, на съответния план.
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THE  FUTUROLOGY  AS  A  BASE  FOR  LONG  TERM  FORECASTING 
AND  STRATEGIC  PLANNING

Dimo Stoilov
Abstract: Futurology is the science of exploring the laws and contingencies that determine human development and 
their modeling in order to forecast the future. The forecast can be used to study and explain the world or to argue 
policies for transition to new conditions. In the second case, after the phase of forecasting and assessing transitions and 
future conditions, a phase is added to identify and validate goals, actions and behaviors, which is actually elaboration 
of a strategic plan. The article examines the scope of futurology, the motives for studying the future, the historical 
development of science and education in forecasting, as well as the organizations, methodology and tools that have made 
the futurology an industry for strategic direction of human development to desired futures. 
Key words: futurology, forecasting, planning, methodology 
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МИНАЛО, РЕАЛНОСТ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, 
ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

Иван Нурков,
член на Великотърновския клон на СУБ

 Минало на човека, човешките общности 
и общества
 Миналото на човека, човешките общности и 
човешките общества се състоят от минала реал-
ност и минала действителност, което отговаря съ-
ответно на направеното и извършеното от тях. Ма-
териалната реалност може да се представя само по 
един начин и не може да се подменя, освен ако 
се пренаправи отново. За разлика от нея дейст-
вителността като човешки действия може да се 
представя по различни начини. Възможно е оттук 
да следва изводът, че има обективна и субективна 
действителност, но само обективна реалност, що 
се отнася до историческите факти, нещо, което 
може да има основополагащо методологическо 
значение в историческата наука. В този смисъл 
фактите, историческите факти са действително-
сти (действености) и реалности. Действеностите 
са ограничени във времето, а реалностите може да 
не са.
 За да отграничим действителността и реал-
ността с цел интегриране в понятието „минало“, 
е необходимо да определим тяхното съдържание. 
Построяването и изписването на храм остава за 
бъдещето като материален факт, исторически та-
къв. Друго съдържание имат войните, въстанията 
и революциите, които са извършени, но днес не 
можем да ги видим така, както виждаме храма. 
Църквата „Св. Димитър“ във Велико Търново е 
направена/построена през ХІІ в. и в нея е извърше-
но обявяването на въстанието на Петър и Асен, с 
което се слага началото на Втората българска дър-
жава. Църквата стои и до днес (2020). С частич-
но възстановяване като материален исторически 
факт, а въстанието е в съзнанието ни (в истори-
ческите произведения) като нематериален истори-
чески факт [5, с. 34 – 39]. Още по-въздействащо 
доказателство е църквата „Св. Четиридесет мъче-
ници“, която се намира недалеч от „Св. Димитър“, 
построена и изписана по повеля на цар Иван Асен 
ІІ. Днес тя съществува с частична възстановка, но 
и с колоните с владетелски надписи – ценни ис-
торически източници и исторически факти. Какъв 
синтез на реалност и действителност от миналото, 
какво свидетелство за континюитет [5, с. 34 – 39]! 
 Методологически погледнато, използване-

то на понятието факти (исторически факти) на 
действителността и понятието артефакти (исто-
рически артефакти) на реалността има отгранича-
ващо значение, но с оглед на тяхната равнопоста-
веност все пак всички те са факти (исторически 
факти) на материалната реалност и нематериална-
та действителност [2, с. 29 – 32; 1, с. 561 –591].
Днес и сега миналото е само отражение, рекон-
струкция и интерпретация в и от съзнанието и 
само там е неговото съществуване в цялост като 
абстракция, вкл. и като следствие, приведено в 
разказ и текст, както и подкрепено от материални 
факти, но които съществуват и до днес.
 Реалност и действителност на миналото
 Обективната действителност е съществу-
вала, но днес не съществува. Днешната действи-
телност като обективност съществува пред нас и 
относително независимо от нас. Когато тя отмине 
и стане минала действителност, част от минало-
то, нейната обективност в някаква степен става 
субективност, защото започва да съществува само 
като интерпретирана, преразказана, проанализи-
рана, реконструирана вече от субекта, от вижда-
нията му.
 Обективно някои реалности съществуват и 
до днес, ако ги разглеждаме и разбираме като реал-
ни факти. Заедно с някогашната обективна дейст-
вителност те съществуват като отражение, като 
следствие от усещанията, възприятията и предста-
вите (като понятия, съждения и умозаключения), 
като аналитични обобщения, като субективно от-
ражение на обективната действителност и реал-
ност. Това са реконструкциите и интерпретациите 
на историческото съзнание.

* * *
 Един от видните историци и философи на 
ХХ в., професорът от Оксфорд Робин Колингууд 
(1889 – 1943), има определени възгледи относно 
миналото, човешката мисъл, материалните факти, 
природните процеси и общо взето за историята 
(историческата наука). Поради особената им важ-
ност ще приведем няколко цитата, чиято частична 
антитеза отговаря на замисъла на тази статия:
 „Историкът възпроизвежда мислите на ми-
налото, които се опитва да открие в собственото 
си съзнание“ [4, с. 219].
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 „Процесите на мисълта съставляват света на 
историята“ [4, 221].
 „Историкът трябва да възпроизведе минало-
то в своето съзнание“ [4, с. 286].
 „Миналото никога не е факт, който може да 
се познае... чрез непосредствено възприятие“ [4, 
286]... „единствено възможното знание е опосре-
деното“ [4, 286].
 „За историческото знание съществува само 
един подходящ предмет – мисълта, но не нейните 
обекти, а самият мисловен процес (акт), който е и 
самият обективен свят“ [4, с. 286].
 „Предметите, различаващи се от мисълта, 
нямат никаква история“ [4, с. 308].
 „Природните процеси не са исторически 
процеси“ [4, с. 307].
 Не можем да се съгласим с тезата за мате-
риалните факти („предметите“), които нямат ни-
каква история, защото се различават от мисълта. 
За част от тях това е вярно твърдение – камъни-
те нямат антропоминало, нямат и история, а ако 
биха имали, то това не би интересувало истори-
ята (освен т.нар. „естествена история“). Защото 
материалните факти и артефакти, вещите, пред-
метите, които се различават от мисълта, са два 
вида според произхода си. Едните са природни 
дадености като цветя, камъни и въздух. Другите са 
преобразувани от човека дадености като резултат 
от неговата съзнателна дейност, съзнателни дейст-
вия, т.е. от мисълта му. От растението „роза“ се 
получава парфюм, от кремъка – връх за стрела и 
нож на първобитния, от варовика – вар, от кожата 
– облекла. Т.е. предметите, които се различават от 
мисълта, но са резултат от мисълта, не притежават 
същата различност като тези, които предхождат 
мисълта. Възможно е предметите да бъдат част от 
мисълта, така че да имат история или самите те да 
са история. Следователно мисълта е единна, а ма-
терията е двойствена. Заварената от мисълта и 
съжителстваща с нея няма история, а преобра-
зуваната от човека и неговите общности – има.
 Отричането на миналия материален свят, ре-
зултат от мисълта, като част от историята, логи-
чески води до отричането на днешния материален 
свят, който е основа на това същото минало, което 
ще имаме като реконструкция и интерпретация в 
бъдещето. Ако тогава историята е само мисълта 
за миналото, то какво са материалните факти от 
това минало за нея? От появата на човека винаги 
е имало материален и нематериален свят, който е 
единен в съзнанието му, но само част от този свят 
е разискваното тук минало.
 В този смисъл друга битност има преобра-

зуваната от човека материя, защото едновременно 
днес тя ни се явява като част, нещо съществуващо 
от миналото, но и като част от историята, защото 
е неин важен източник, възможно и стожер. Това 
е видимата, осезаемата връзка между история и 
минало, между днешната представа за миналото и 
самото то. Само в този смисъл направеното от чо-
века, преобразуваното от природата, има история, 
съществува и в днешната реалност.
 Робин Колингууд оценява възгледите си като 
идеалистически, но, оказва се, че и те еволюират 
с времето. Поради което авторите на „Философ-
ски речник“ на Кеймбридж [9, с. 324] посочват в 
обширна статия за него, че „...той предлага теория 
за историческото минало като мисли, обясняващи 
минали събития, които, въпреки че са се случили 
в миналото, могат да бъдат премислени в насто-
ящето. Не само че идентичната мисъл, „разигра-
ла се“ в определен момент в миналото, може да 
бъде „проиграна“ отново безброй пъти след това, 
но тя може да бъде проиграна и ако е налице ма-
териално доказателство, което може да демон-
стрира несъвместимостта си с други предлагани 
проигравания.“ Този извод авторите правят, след 
като се запознават с новооткритите 3000 страници 
на проф. Колингууд през 1990 г. (които не позна-
вам). Посоченото „материално доказателство“ не 
би могло да бъде нещо по-друго от разискваната 
тук реалност на миналото, запазена и до днес.
 Необходимо е да се отбележи, че неприкри-
тото ограничаване на „доказателството“ само до 
„несъвместимост“ ни най-малко не нарушава ло-
гиката на нашето предложение за фундаментното 
значение на миналата реалност, към което можем 
да прибавим загатнатото от самия Колингууд в из-
вестния му труд [4, с. 286].
 Историческа наука
 За целите на настоящото изложение приема-
ме, че историческата наука се състои от историог-
рафия, история и теория на историческото позна-
ние с предмет на изследване миналото на човека, 
човешките общности и общества с относително 
изключване на антропологията и социологията, 
но в същността си отразяващо миналата реалност 
и миналата действителност.
 Възможно е това да е отговорът на много-
кратно поставяните от немалко автори въпроси в 
смисъл „Що е история?“, „Историята наука ли е?“, 
„Има ли историческа наука?“ [3, с. 18 – 29; 8, с. 90 
– 95].
 Историята не е наука, защото предметът ѝ не 
може да се възпроизведе за изследване, както на 
другите науки, и защото няма закони [7, с. 113–
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123; 1, с. 323, с. 494]. Историята е само един раз-
каз, още повече има стопанска, дипломатическа, 
военна, културна и т.н. история. В историографи-
ята и историята (разб. „история на България“) има 
научност, но самите те не са цялостна наука.
Тези твърдения могат да бъдат обобщение на еди-
ния възглед.
 Другата теза, която бихме могли да развием, 
според мен, с по-голямо доверие, е отправка към 
несинонимните понятия „история“ и „историче-
ска наука“, защото приемаме, че историческата 
наука е съставена от историография, история и те-
ория (тук теория на историческото познание) и от-
разява миналото на човека, човешките общности 
и общества като реалност и действителност.
 Историография
 Историографията е в основата на историята. 
За нея са характерни описанието, частичният или 
пълният анализ на историческите факти или из-
точници. Самото понятие историография се среща 
с няколко значения – изследвания върху миналото, 
история на науката и изследванията, самата исто-
рия и друго, от които тук се използва само първо-
то.
 Историографията е описание и анализ на 
историческите факти и източници за действител-
ността (действеността, деятелността, дейността) 
и за реалността (реалиите, материята). Историог-
рафските изследвания са градивните елементи на 
историята.
 Археологическата интерпретация, а не само 
археологическото проучване, е също историог-
рафия от праисторията до определен век, защото 
„целокупната история“ на човека и човечеството е 
далеко във вековете преди V в. пр. Хр. [6, с. 54; 10, 
с. 14, с. 47].
 Историографията – това са историческите 
описания и изследвания на авторите с историче-
ско съзнание, формирано или формиращо се въз 
основа на източници и факти.
 По повод на историографията някои автори 
въвеждат понятието „историографски факт“ [2, с. 
32], като по този начин изразяват първичността 
му по отношение на историческия факт. Приема-
нето на това разбиране отговаря на заключението, 
че не всеки факт може да бъде и исторически та-
къв, още повече въпросите в историографията са 
„Кога, къде, как, какво“, а преминавайки в истори-
ята, вече са „Защо, с каква цел, какви резултати, 
последствия, значение“ [2, с. 50]. Това трябва да 
се има предвид в частност и за теорията на ис-
торикооръжейното познание, с което се работи в 
по-голямата част от следващото изложение.

 Предметът на историческата наука наистина 
днес не съществува като цялост, но е съществу-
вал като реалност и действителност, като минало. 
А закони на историческата наука не съществуват, 
защото тази наука изследва, анализира и синтези-
ра проявленията и резултатите от действието на 
всички други закони.
 Що е история?
 Историята е всичко онова, което е направено 
и извършено в миналото от човека, хората, обще-
ствата, народите, и то с материална и нематери-
ална същност, със смисъл и съдържание, от вре-
мето на възникването си, по време на развитието 
си, до прекратяването на съществуването си или 
до съвременната призната времева граница. На-
правено от човека или неговите обединения може 
да бъде само материално и е материален факт. Из-
вършеното от човека и обединенията му може да 
бъде само нематериално и е действие, събитие, 
ситуация, т.е. нематериален факт. Резултатът от 
съществуването на човека и неговите общности 
във времето са фактите, които са материални и 
нематериални, единични и съставни, обикнове-
ни  сложни, исторически и неисторически, важни 
и маловажни, реални и фикционални и т.н. Кос-
теният идол, ралото и оръжието са направени от 
човека или група хора и те са материални факти, 
някои от тях и с нематериално съдържимо. Те са 
материални свидетелства за времето си, част от 
фундамента на историята. Войните, въстанията, 
революциите са извършени от хората, обществата, 
народите и техните образувания. Те са нематери-
ални, сложни, многосъставни исторически факти, 
но с материално съдържимо. Те са обобщаващ из-
раз на направеното и извършеното, когато бъдат 
отразени в историографията и историята. В тях се 
отразява интерпретацията на „фундамент и рекон-
струкция“.
 Написването на историята се извършва от 
автор, който може да бъде историк, философ, ико-
номист, журналист, психолог и т.н. Това човешко 
творчество не започва там, където свършва рабо-
тата и са налице резултатите от труда на археоло-
га, етнолога, нумизмата, историка на оръжието, за-
щото те също могат да са автори на история. Един 
професионален историк също може да изследва и 
дори да открива икономически, социологически, 
социалнопсихологически, антропологически и 
други закони и да бъде техен автор [1, с. 498, с. 
499]. Необходимо условие е обаче авторът исто-
рик (усл.) да притежава историческо мислене, да 
е с изграден исторически усет и проницателност, 
способност да събере и подбере фактите, да ре-



конструира събитията и да достигне до интерпре-
тацията на всичко това. Авторът живее в днешно-
то време и без съмнение неговата интерпретация 
ще носи някои от чертите на отношението на това 
време към предходното такова, но не и гледната 
точка на някакво минало време към още по-ми-
нало време. В този смисъл всяка историография, 
история и общоисторическата наука е някакъв ре-
зултат на своето време и своите автори и отразява 
направеното и извършеното от човека и неговите 
обединения в по-раншното време, включително и 
от по-раншните автори.
 Следователно в познавателния процес на 
създаването на историография и история като част 
от историческата наука могат да влязат следните 
конструктивни елементи:

1. Материални исторически факти, съществу-
ващи и днес, включително артефакти със съ-
щото значение и характеристика.
2. Материални исторически факти, несъщест-
вуващи днес, за които имаме информация от 
източници.
3. Нематериални исторически факти, за които 
имаме източници, защото те днес не същест-
вуват, но са съществували, включително съби-
тия, процеси, явления, ситуации и други (на-
пример статистически факти).
4. Многобройните повлиявания у съвремен-
ните човешки общности и общества, у самия 
човек, следствие на направеното и извърше-
ното в миналото от предидущите.

 Взаимодействието на тези елементи с автора 
е двустранен процес, при който той и историче-
ските факти са си „взаимно необходими“. Защото 
„историкът без фактите е като без корени и сми-
съл, а фактите без своя историк са мъртви и нямат 
значение“. При това се получава продължителни-
ят процес на взаимодействие и непрекъснат „диа-
лог между настоящето и миналото“ [3, с. 26, с. 30]. 
Към това съдържание би трябвало да се прибави 
сравнително широката обща култура на автора, 
способността за анализ и синтез, както и авторо-
вото въображение и способност за интерполация 
и екстраполация, също и изявена разделителна 
способност на мисленето и възможност за писме-
но изложение на интегралната историческа наука.
 Теория на историческото познание
 В това изложение терминологическото сло-
восъчетание „теория на историческото познание“ 
трябва да се разбира като теоретически основи на 
историографията и историята (различно от т.нар. 
„философски основи“), но не и като метатеория на 
познанието или теория на метапознанието. Тази 
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абстрактна теория се занимава с установяването 
на предмета и предметната област, обектите в тях, 
методологията за изучаването им, терминология-
та и понятийния (категориалния) апарат, взаимо-
отношенията с другите науки, значението, целите 
и задачите на науката, и то за миналото.
 В този смисъл теорията на историческото 
познание не прилича на никоя друга теория, от-
насяща се и обясняваща природните, математиче-
ските, хуманитарните и обществените науки. Ос-
нование да се включи в състава на историческата 
наука и теорията ни дават особеностите на исто-
риографията и историята, чийто предмет днес не 
съществува цялостно, както и липсата на закони в 
тях.
 Необходимо е да се отбележи, че същинска-
та тази теория е част от общата епистемология, 
т.е. въобще теорията на познанието, като има за 
предмет изучаване на познавателната същност и 
познавателния процес в науката, каквато и да била 
тя. Терминологически може да се употреби и „ис-
торическа епистемология“ като теория на позна-
нието, но навярно тук вече може би се включва и 
елемент на метанауката/ метапознанието, при кое-
то навлизаме в посложна и дискусионна материя.
 Заключение
 Историческата наука се състои от историо-
графия, история и теория и изучава като свой пред-
мет миналото на човека, човешките общности и 
човешките общества. Миналото обхваща минала-
та реалност и миналата действителност или това, 
което е направено, и това, което е извършено от 
човека, чои и чоа, за което има факти и източници, 
въз основа на които се конструират историческите 
факти. Те са материални за реалността и немате-
риални за действителността. Фактите от минала-
та действителност са ограничени във времето, но 
фактите от миналата реалност може и да не са.
 Миналата реалност днес съществува час-
тично и е част от историческата наука, защото е 
въплъщение на човешката мисъл и, от своя страна, 
става основа за нова мисъл, нещо, което не може 
да се отнесе към отпреди човека съществувалата/ 
съществуващата материя. В този смисъл матери-
ята, различна от миналата реалност, не е част от 
историята/ историческата наука. Миналата дейст-
вителност може само да се реконструира и интер-
претира, но не и да се създаде. Художественото ѝ 
пресъздаване е фикция [8, с. 90 – 95].
 Историческата наука е единствената нау-
ка, чийто предмет днес не съществува в цялост, 
не може да се наблюдава и изследва цялостно по 
непосредствен начин, нито може опитно да се въз-



произведе/ възпроизвежда. Историческата наука, 
също за разлика от другите науки, няма закони, 
защото самата тя описва, анализира, синтезира, 
теоретизира и интерпретира действието, проявле-
нието, резултатите и т.н. на законите на другите 
науки.
 Историческата наука има за предмет само 
миналото, но не каквото и да било от настоящето 
и бъдещето. Миналата действителност в цялост 
не е непосредствена действителност, а днешната 
действителност е условно непосредствена. Бъде-
щата действителност например в социалния си 
вид, обект на още по-бъдеща историография и ис-
торическа интерпретация, не би могла да бъде де-
терминирана, от днес определена, защото не знаем 
какво ще знаем утре, и ако знаем нещо, то винаги 
е крайно недостатъчно, т.е. например случайно. 
Това като извод не се отнася изцяло до икономи-
ческото развитие, където някои предвиждания се 
реализират в удовлетворяваща степен. Икономи-
ческите закони не са социологически закони, а 
исторически закони не съществуват. Ние ще узна-
ваме все повече и повече с течение на времето, но 
не знаем точно какво ще знаем, а общественото 
развитие силно се влияе, а може би изцяло се оп-
ределя от увеличаването на човешките знания и 
познанието за света въобще [7, 9].
 Необходимо е да се отбележи, че не само на 
едно място в тук публикуваните статии понятие-
то „история“ е употребено като синоним на „ис-
торическа наука“, но двете никога като „историо-
графия“. Всъщност трябва да отграничим тясно-
то и широкото значение на „история“ – съответно 
веднъж като съставна част на историческата наука 
и още като самата наука. Това е един от източни-
ците на неразбирателство сред авторите относно 
темата, което ни дава основание да се запитаме: с 
ясност и коректност ли е зададен въпросът „Наука 
ли е историята?“
 Ако приемем, че историята е само разказ за 
миналото, то тогава за никаква наука не можем да 
пледираме и пишем, а само за някаква научност, 
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защото това са само знания. Съвсем друг поглед 
върху миналото ще добием, ако към знанията 
прибавим познанието и теорията, на която триа-
да биха могли да съответстват историографията, 
историята и теорията на познанието. И всичко 
това да се интегрира в понятието „историческа 
наука“. Това е възможен и обещаващ вариант, при 
който можем да постигнем обединение на отдел-
ните исторически науки и дисциплини в само една 
„интегрална историческа наука“.
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PAST, REALITY AND ACTUALITY, HISTORICAL SCIENCE
Ivan Nurkov

Abstract:Historical science consists of historiography, history and theory and studied as its subject the past of human, human communities 
and societies. The past encompasses the past reality and the past reality, ie. What is make and done by man, human communities and societies. 
There are facts and sources for them, from which the historical facts are constructed.  They are material to reality and immaterial to actuality. 
The past reality exists in part today and is the embodiment of human thought. This does not in force to preexisting and existing matter. 
Historical science is the only science whose subject does not exist today, it cannot be observed and studied directly, nor can it be reproduced. 
Historical science has no laws because it describes, analyzes, synthesizes the action and results of the laws of other sciences.
If history is only a story about the past, we cannot plead and write that it is science, but that it is scientific. If we add to knowledge the learning 
about them and the theory, this already corresponds to the historiography, history and theory of learning, integrated in the concept of historical 
science.
Key words: past, historiography, history, theory of historical cognition
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 1. Въведение
 В последните години употребата на елек-
тронните устройства в обществото непрекъснато 
се увеличава, като тази тенденция се наблюдава 
и в училищата. В тази връзка, използването на 
компютри вече е неразделна част от ежедневието. 
Наличието на компютри в класните стаи, музеи-
те и други културни институции е предпоставка 
да се използват нови медии, като дигитални (ком-
пютърни) игри, и по-конкретно, така наречените 
сериозни игри [1], които могат да предоставят 
информация, знания и умения. През последните 
десетилетия компютърните игри се доказаха като 
визуална медия, която представя знания, дидакти-
чески задачи и виртуални обекти по привлекателен 
и интерактивен начин [2, 3, 4, 5]. Във видео игрите 
могат да се пресъздадат както материални, така и 
нематериални културни артефакти [6], които, като 
се интегрират под формата на забавление и игра 
[5], способстват за всеобхватно потапяне в игровия 
процес и за висока ангажираност към сценария и 
съдържанието на играта. Както развлекателните, 
така и сериозните видео игри могат да отразяват 
елементи от човешката култура и да предоставят 
трансформираща игра [7], даваща възможност за 
самостоятелно обучение в представения игрови 
сценарий. Образователните игри са вид сериозни 
игри, които се използват в образователен контекст 
и са насочени към постигане на конкретни образо-
вателни цели [8]. Въпреки че процесът на обуче-
ние обикновено е неосъзнат за играчите, в процеса 
на игра може да се осъществява когнитивно, дви-
гателно и социално въздействие. Затова лекотата 
на придобиване на познания и умения по време на 
игра е предпоставка за използването на специално 
проектирани игри с образователна насоченост. Те 
са фокусирани в две направления – освен пости-
гане на чистото удоволствие от играта, постигане 
и на сериозна учебна цел, заложена в сюжета на 
съответната игра.
 Независимо от предимствата на образова-

телните видео игри, те все още рядко се използват 
в българската образователна система поради мно-
го обстоятелства. От една страна, сред основните 
пречки са липсата на информация за наличието 
на такива игри, липсата на подходящи за съот-
ветните учебни цели игри, както и масовата скеп-
тичност на учителите относно използването им в 
училищното образование [9]. От друга страна са 
затрудненията, които обичайно срещат препода-
вателите, които се опитват да създават и ползват 
игри по свой проект. Проблемите са главно лип-
сата на познания за процеса на създаване на игри 
и недостатъчни компютърни умения. Тези затруд-
нения могат да се преодолеят в значителна степен, 
ако учителите разполагат със софтуерни средства 
с интуитивен и лесен за ползване интерфейс за ав-
томатизирано създаване на видео игри. Научният 
проект APOGEE1 си поставя за цел изграждането 
на именно такъв тип софтуерна платформа за ав-
томатизирано създаване на учебни видео игри [10, 
11]. 
 Статията представя използването на соф-
туерната платформа APOGEE за автоматизирано 
създаване на учебна видео игра-лабиринт за жи-
вота, делото и наследството на легендарния Въл-
чан войвода, базирана на исторически факти и 
предания. Представени са резултати от проучване 
мнението на учителите като бъдещи ползватели 
на платформата за генериране на образователни 
игри-лабиринти. Описани са учебният сценарий 
и структурата на видео играта-лабиринт, разпо-
лагането на учебното съдържание по залите на 
лабиринта и вградените в тези зали мини игри. 
Така създадената онлайн игра за Вълчан войвода е 
представена в рамките на събитието „Нощ на уче-
ните‘2020“, като след игровите сесии е проведена 
онлайн анкета за проучване на мнението на уча-
щите относно използването на учебни видео игри.
  2. Необходимост от програмни средства 
за създаване на учебни игри
 2.1 Използване на видео игри в процеса на 
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обучение
 Сериозните игри имат ясен потенциал за 
приложение и развитие, защото са подходящи за 
различни тематики и за различни възрастови гру-
пи [8]. Те са особено подходящи за днешните уче-
ници, от тъй нареченото „дигитално поколение“ 
или „поколение на игрите“, което вече не може 
да бъде мотивирано само чрез традиционен стил 
на преподаване [12]. Когато игровият контекст и 
специфичните правила на сериозните игрите съ-
ответстват на тези в реалния свят, то получените 
знания и умения ще бъдат полезни и в реалния 
живот [13]. Това прави сериозните игри, които от-
разяват реални факти, събития, процеси и т.н., из-
ключително подходящи за образователни цели и 
за улесняване на ученето. Освен това, елементите 
на забавление и интересни визуални ефекти пра-
вят видео игрите алтернатива, която се справя с 
липсата на интерес към учебното съдържание при 
традиционния начин на представянето му [14]. 
Сред основните стимулиращи фактори в игрите са 
преодоляване на предизвикателства, достигане до 
следващо ниво или завършване с висок резултат. 
При сериозните образователни игри, които пред-
ставят учебно съдържание, тази мотивация под-
помага цялостния учебен процес, тъй като, за да 
се постигат игровите цели, се изисква усвояване 
знания и прилагането им в дидактичните задачи 
(специфичните правила) в играта [8]. Много из-
следователи твърдят, че образователните игри са 
ефективни за повишаване на мотивацията и уве-
личаване на интереса към представяното учебно 
съдържание, но степента, до която се повлиява 
ефективността на обучението, е различна [15]. 
Тези игри спомагат да се повиши мотивацията, 
вниманието и концентрацията в процеса на учене, 
а следователно и да се увеличи успеваемостта. В 
резултат на използването на компютърни игри в 
училищното образование могат да се наблюдават 
положителни ефекти по отношение на множество 
познавателни и когнитивни аспекти, от тривиал-
ните – четене и правопис, до развитието на кри-
тично мислене и стратегическо планиране [3].
 2.2 Анкетно проучване сред българските 
учители
 Въпреки наличието на проучвания, показва-
щи ползите от сравнително новия метод за обуче-
ние чрез използване на образователни видео игри, 
масовото му прилагане е затруднено от липсата 
на достъпни или безплатни инструменти за кон-
струиране и персонализиране на такива игри от 
потребители без задълбочени познания по програ-
миране. Идентифицирана е необходимост от про-

ектиране на софтуерна платформа за създаване на 
образователни видео игри, която може да се полз-
ва ефективно от учители и други специалисти. За 
задоволяване на тази необходимост в рамките на 
научно-изследователския проект APOGEE се раз-
работва софтуерна платформа за автоматизирано 
генериране на образователни видео лабиринти, 
обогатени с мини игри. При този тип компютър-
ни игри-лабиринти в стаите се вграждат учебно 
съдържание и когнитивни задачи, насочени към 
постигане на зададени образователни цели. Из-
работена е методология за улеснено създаване на 
т.нар. обогатени образователни видео игри-ла-
биринти посредством техни текстови описания, 
без необходимост от програмиране. За целта се 
използва вграденият в платформата APOGEE без-
платен и лесен за използване инструментариум, 
предназначен за потребители с минимална компе-
тентност в областта на информационните техно-
логии и създаването на игри. 
 С цел да се отговори по-пълно на потребно-
стите на целевите потребители, при стартиране на 
проекта APOGEE е проведено анкетно проучване 
[10, 16] за установяване на предпочитанията на 
учителите към функционалностите на платфор-
мата, като резултатите от него са използвани при 
създаването на генератора на 3D видео игри-лаби-
ринти, обогатени с различни видове мини игри. 
Проучването е проведено онлайн сред 208 учите-
ли в системата на началното и средното образова-
ние. Фокусът на изследването бе идентифициране 
нуждите на преподавателите и отношението им 
към използване разработваната платформа в тях-
ната училищна практика. Въпросникът обхваща 
21 въпроса в два раздела – А: Приложимост на 3D 
видео игри лабиринт в образователния процес и Б: 
Използваемост на платформата на APOGEE. Про-
учването установи, че само около 1/5 от учители-
те вече използват образователни видео игри, но 
63% от тях заявяват, че искат да използват в своята 
преподавателска практика такъв вид ресурси. Все 
още значителна част от учителите (около 40%) не 
желаят да участват в създаването на образовател-
ни игри, като се посочват две основни причини: 
липса на свободно време и липса на подходящи 
умения. Само малко над една трета (36%) от анке-
тираните заявяват готовност да се включат в пра-
венето на образователни видео игри и/или учебни 
ресурси. Тяхната мотивация е, че считат участие-
то си в създаването на такива игри от съществено 
значение, защото знаят какво би било интересно 
на учениците по предметите, по които преподават.
 Процесът на създаване на видео игра-лаби-
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ринт чрез платформата на APOGEE се осъществя-
ва чрез автоматизирано генериране на играта на 
базата на XML документ с описание на лабиринт, 
обогатен с образователни видео мини игри. Съз-
даването на такова описание може да стане по два 
начина: 
 1) ръчно – чрез използване на вграден в 
платформата шаблон на XML документ;
 2) в графичен онлайн редактор в платформа-
та, който генерира XML документа.
 И в двата случая целта е автоматично гене-
риране на играта при подаване на входяща инфор-
мация, която включва XML документа и ресурсите 
на играта (графични изображения и аудиозаписи). 

Фигура 1 представя преценката на анкетираните 
относно кой от двата метода им се струва по-лесен 
за работа. Около 34,5% от учителите заявяват, че 
не биха се затруднили да опишат ръчно в текстов 
документ видео играта, но 27% отговорят проти-

воположно. Графичният редактор обаче се счита 
за по-лесен за ползване от около 50% от анкети-
раните и само около 20% са на противоположно 
мнение. Значителна част от учителите не могат да 
преценят дали ще се справят с описанието на иг-
рата и по двата метода, като основната причина е 
липсата на достатъчно умения в областта на ин-
формационните технологии.
 След запознаване с концепцията на плат-
формата на проект APOGEE за конструиране на 
обогатени образователни видео игри-лабиринти, 
нараства делът на учителите, които биха се въз-
ползвали от функционалностите на платформата, 
за да създадат прост онлайн лабиринт за видео 

игри по предмета, който преподават. Положител-
но отговарят почти половината, докато отрица-
телно – само около една трета (Фигура 2). Тези 
резултати сочат, че инструментариумът на плат-
формата се оценява като полезен за създаване на 

Фигура 1. Предпочитан начин за генериране на образователни видео игри-лабиринти 
в платформата APOGEE

Фигура 2. Използваемост на платформата APOGEE за генериране на образователни видео игри-лабиринти
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образователни видео игри, затова и повече от две 
трети от анкетираните са склонни да препоръчат 
платформата на колегите си.
 3. Изследователски проблем
 3.1. Използване на обогатени лабиринти за 
игрово-базирано обучение
 От педагогическа гледна точка образовател-
ните игри трябва да водят до развиване на памет, 
логика, умения за критично мислене и др., които 
се изискват и при решаване на дидактическите 
задачи, спомагащи за разбиране на учебния ма-
териал, представен в игровия контекст. Образова-
телните видео игри от тип обогатен (с мини игри) 
лабиринт са подходящи среди за представяне на 
информация и учебни материали, насочени към 
постигане на посочените обучителни цели. Те се 
характеризират със следните свойства:

• Лабиринтите широко се използват в забав-
ните игри и това ги прави много подходящи 
за интерактивно представяне на съдържание, 
като виртуални музеи и други подобни среди.
• Лабиринтите могат да се използват в раз-
лични 3D игри за ролеви игри/ приключения, 
прилагани в специфична научна или културна 
област.
• Свързаността на лабиринта може да отгова-
ря на структурирането на учебния материал.
• Лабиринтите могат да се комбинират с раз-
нообразни вградени мини игри (логически 
задачи, пъзели, откриване/ манипулиране на 
виртуални обекти и др.), което ги прави под-
ходящи за обучение по всякаква тематика.
• Лабиринтите са подходящи за персонали-
зация и адаптация – при преминаване от стая 
в стая играчът трябва да реши допълнителни 
учебни задачи, съответстващи на неговите по-
знания и постигнати резултати.
• Играчът изследва образователното съдържа-
ние в лабиринта, като самостоятелно избира 
как да се придвижва в него.
• Лабиринтите могат да имат интелигентни 
компютърни играчи, които подпомагат уча-
щия.

 Разработените досега образователни мини 
игри за вграждане в обогатен лабиринт могат да се 
класифицират в зависимост от знанията и умени-
ята, които се придобиват. Те се разделят на четири 
основни групи, както следва [17]:
1) Игри – викторини – два вида:

• въпрос за отключване на вратата за достъп 
до друга зала;
• тест с няколко въпроса относно информаци-
ята и знанията, представени в залата.

2) Екшън игри – физическо взаимодействие с раз-
лични обекти:

• търкаляне на топки с прикачен текст или из-
ображение по пода, да се достигне определено 
място на карта на пода или до съответен обект 
(пръстен);
• уцелване на движещи се балони с прикрепе-
ни зададен вид дидактични обекти.

3) Игри за търсене – откриване на нов или съвпа-
дащ обект:

• намиране на думи в пъзел, като термините 
се поставят по редове, колони или диагонали 
на буквена матрица;
• намиране на двойки обекти със съвпадащи 
изображения/ текстове/ цветове – игра за раз-
витие на паметта;
• намиране на видими полупрозрачни обекти;
• намиране на скрити предмети чрез пре-
местване на по-големи обекти.

4) Игри за подреждане:
• класифициране и подреждане на намерени-
те обекти/ предмети по зададена характерис-
тика;
• подреждане на двумерен пъзел с изображе-
ние, свързано с представения материал.

 3.2 Генериране на обогатени лабиринти
 Софтуерната платформа APOGEE предос-
тавя възможност за автоматизирано създаване 
и проектиране на видео игри за обучение от тип 
обогатен лабиринт. Платформата е създадена и 
се поддържа от научноизследователския екип на 
проекта APOGEE с идеалната цел да предостави 
на обществото софтуерна платформа със свободен 
достъп за създаване на адаптивни и персоналириз-
уеми спрямо играча видео игри за обучение. На-
учноизследователският екип на проекта се стреми 
да предостави платформа, която да бъде актуал-
на към съвременното дигитално общество и да 
послужи за реализирането на успешно обучение, 
базирано на игра [12]. Функционалностите и въз-
можностите на софтуерната платформа APOGEE 
непрекъснато се разработват и разширяват, което 
допринася за положителните резултати и високия 
интерес от потребителите на платформата. Благо-
дарение на интегрираните в платформата инстру-
менти, дизайнери и създатели на видео игри за 
обучение могат да бъдат както програмисти и уче-
ни в сферата на математиката и информатиката, 
така и не ИТ специалисти, които нямат опит в тази 
сфера – педагози и учители. Базовата архитектура 
на софтуерната платформа APOGEE е изобразена 
на Фигура 3.
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  Основните инструменти на платформата 
се групират в две направления: (1) инструменти, 
които управляват дизайна и създаването на обра-

зователните видео игри, или т.нар. подпомагащи 
инструменти; и (2) аналитични инструменти за 
анализ и оценка на дизайна и създадените видео 
игри. Тези инструменти са специално проектира-
ни и имат специфични функционалности, които 
подпомагат потребителите и дават възможност на 
педагози, в ролята на дизайнери, да проектират 
и създават образователни видео игри в платфор-
мата APOGEE, като задават цели на обучението, 
образователно и игрово съдържание, както и ау-
дио и визуално оформление. Подпомагащите ин-
струменти са предназначени – от една страна, за 
управлението на дизайна на образователните ви-
део игри, а от друга, са отговорни за валидацията 
на игровия дизайн, както и за самата генерация на 
видео игра. Те са групирани в две групи – за упра-
влението на дизайна на учебната игра и за валида-
цията на игровия дизайн и генерацията на играта. 
Аналитичните инструментите са предназначени 
за анализ и оценка на образователните видео игри 
и софтуерната платформа [18]. 
 Описаните по-горе инструменти комуники-
рат помежду си, както и с всички налични данни в 
платформата. Цялата информация в платформата 
се съхранява и разпределя в три бази данни – база 
данни за образователните игри, база данни за по-
требителите и база данни за учебното съдържа-
ние. 
 3.3 Работна хипотеза

 Настоящето изследване използва следната 
работна хипотеза по отношение на използвае-
мостта на софтуерната платформа за автоматизи-
рано създаване на учебни видео игри: тази плат-
форма може да послужи на специалисти без опит 
в програмирането за ефективното изграждане 
на пълноценна учебна видео игра в областта на 
българската история от тип лабиринт, обогатен с 
разнообразни мини игри.  Хипотезата ограничава 
изследването до създаване на игри с историческо 
съдържание – от една страна, поради големия ин-
терес към такива игри, а от друга – поради голе-
мите предизвикателства пред проектирането им. 
Мини игрите представят дидактични задачи по 
история и са разработени съгласно резултатите 
от анкетното проучване на нуждите на учителите, 
описано в секция 2.2. Създаваните с платформата 
обогатени учебни лабиринти могат да се използ-
ват за извънкласни учебни цели, като предиз-
викват интерес, мотивация и ангажираност сред 
учащите се в системата на началното и средното 
образование.
 4. Методика на изследването
 Методиката на изследването се базира на 
практическото използване на платформата с цел 
създаване на учебна онлайн видео игра, от самото 
начало до публикуването на играта, включително 
и използването ѝ в практически експеримент с цел 
оценяването на нейните характеристики. Тази ме-
тодика включва три етапа на изследването на из-
ползваемостта на платформата:
Етап 1: Създаване на игрови сценарии и макет на 
образователна 3Д видео игра-лабиринт с истори-
ческо съдържание, посветено на живота и делото 
на Вълчан войвода:

• събиране, избор и обработка на текстово и 
мултимедийно историческо съдържание с цел 
вграждането му в образователна 3Д видео иг-
ра-лабиринт;
• създаване на игрови сценарии за образо-
вателна 3Д видео игра-лабиринт, обогатен с 
мини игри от различен тип пъзели (загадки) и 
викторини, с включване на събраното съдър-
жание;
• създаване на макет на образователна 3Д ви-
део игра-лабиринт с мини игри от различен 
тип пъзели, използващ игровите сценарии

Етап 2: Проектиране (дизайн), програмиране и 
тестване на първоначална версия на образовател-
на 3Д видео игра-лабиринт с вградени в залите на 
лабиринта мини игри от тип викторини:

• дизайн на процеса на игра в залите на ла-
биринта и на аудиовизуалното оформление на 

Фигура. 3. Софтуерна платформа APOGEE за 
образователни видео игри
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залите на лабиринта и вградените в него мини 
игри;
• създаване на XML описание на обогатения с 
мини игри лабиринт и генерация на лабирин-
та в редактора на Unity 3D;
• тестване на игра и генериране на десктоп и 
онлайн версии.

Етап 3: Практически експеримент с крайната 
версия В2 на образователна 3Д видео игра-ла-
биринт (с вградени в залите на лабиринта мини 
игри от тип пъзели) и анализ и разпространение 
на резултатите:

• създаване на методология за провеждане на 
експеримента с онлайн видео игра (вкл. и ан-
кета за оценяване на нагласите на учащите);
• организация и провеждане на експеримента;
• анализ на получените резултати.

 5. Експериментална видео игра „Вълчан 
войвода“
 Образователната игра „Вълчан войвода“ е 
генерирана от първия прототип на софтуерната 
платформа APOGEE. Тя е създадена чрез използ-
ване на ръчно създаден шаблон на текстов доку-
мент, в който са записани информационните мате-
риали за таблата, мини игрите в отделните зали и 
въпросите за отваряне на вратата за преминаване 
към друга зала. Основната цел на тази игра е да 
се направят по-широко достояние живота и дело-
то на Вълчан войвода, като значимите факти и съ-
бития са представени чрез информационни табла, 
визуални обекти и вградени дидактически мини 
игри. По този начин в забавен контекст играчът 
се запознава неусетно със знакови действителни 
личности –  герои от историята на България. Ла-

биринтът се състои от осем зали, като първата е 
уводна и представя правилата на играта и струк-
турата на лабиринта, а останалите са посветени 
съответно на запознаване с епохата, в която е жи-
вял Вълчан войвода, и хронологичните етапи от 
живота му, както и наследството, което е оставил 
и до което можем да се докоснем в днешно време 
(Фигура 4).   
 Тази образователна видео игра се характе-
ризира с исторически достоверна информация, 
2Д фотореалистични изображения, както и ин-
струменти, предназначени да насърчават ученето 
чрез управление на викторини и дидактични мини 
игри. Целта на играта-лабиринт е да се стигне до 
последната зала, като се премине през предходни-
те и се решават задачи, откриват се скрити пред-
мети и се отговаря на въпросите за отваряне на 
вратите към съседните зали. Играта приключва, 
когато играчът реши всички мини игри в залите, 
през които е преминал. В различните зали на тази 
образователна игра са разположени няколко типа 
дидактически задачи (пъзели), предлагащи знания 
и информация. Те са насочени към улесняване на 
запомнянето и подпомагане на учебния процес, 
свързан с придобиване на основни знания по съот-
ветната тематика. По този начин игровите дейнос-
ти спомагат за предоставянето на образователно 
съдържание, докато играчите се забавляват. Пра-
вилата на играта са следните:

• Играчът трябва да премине през всички 
зали, при което да реши задачите (мини игри-
те) във всяка зала, за да може да отговори на 
въпроса за отключване на врата.
• Отключена врата се отваря с щракване върху 

Фигура 4. Карта на лабиринта
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нея. 
• Откриването на скритите в някои зали пред-
мети носи допълнителни точки.
• В последната зала трябва да се открие съ-
кровището на Вълчан войвода.

 На Фигура 5 са представени изгледи от ин-
терфейса на играта „Вълчан войвода“, които пред-
ставят дидактически задачи, реализирани като 
мини игри за намиране на скрити думи в таблица 
с букви и за търкаляне на топки с указания до съ-
ответстващите им пръстени или позиции на карта 
на пода
 6. Експериментални резултати
 В рамките на детската програма в Нощ на 
учените’2020 на 27 ноември участниците от про-
екта „НАСЛЕДСТВО БГ“ (https://www.nasledstvo.
bg/) представиха онлайн сесия на тема „Учебни 
игри-лабиринти“. Сесията включваше онлайн 
презентация на триизмерни учебни видео иг-
ри-лабиринти, съдържащи различни мини игри в 
залите на лабиринта. Освен самите игри-лабирин-

ти, презентацията бе посветена на тяхното автома-
тизирано създаване със софтуерната платформа на 
проект АПОГЕЙ (http://www.apogee.online/) и на 
използването ѝ за генериране на първата версия на 
нова 3Д учебна видео игра за живота, делото и на-
следството на легендарния Вълчан войвода. След 

презентацията участниците в сесията имаха въз-
можност да изиграят играта за Вълчан войвода, за 
което бяха инструктирани и напътствани от екипа 
на проект „НАСЛЕДСТВО БГ“. Онлайн достъпът 
до играта бе осъществен през Уеб страницата на 
играта на адрес http://www.apogee.online/games.
html. 
 След игровите сесии участниците попълни-
ха онлайн анкета за учащи относно образовател-
ни видео игри и стилове на учене и на играене 
на адрес https://forms.gle/82AB7oCyEHJGCCmu7. 
В анкетното проучване участваха 80 учащи се на 
възраст между 9 и 18 години, със съотношение 
момичета към момчета равно на 45:35. Фигура 6 
представя усреднените стойности от отговорите 
на въпроса „Какви видове мини игри е добре да 
включват в себе си учебните видео игри-лаби-
ринти?“, зададен за всичките типове мини игри, 
които могат да се включват в учебните лабиринти. 
Отговорите на въпроса следват 5-степенната Ли-
кертова скала със стойности: 1 – определено не, 2 

– по-скоро не, 3 – не мога да преценя, 4 – по-скоро 
да, 5 – определено да. Почти всички резултати по-
казват силно одобрение на включването на десет-
те типа мини игри в учебните видео лабиринти, 
като най-ниски средни стойности на одобрение 
са получени за мини играта търкаляне на топки 

Фигура 5. Екранни снимки от интерфейса на играта
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до съответстващи пръстени или до позиции вър-
ху карта, както е показано на Фигура 5 (М=3.933, 
SD=1.373, SE=0.201 за момичета и М=3.576, 
SD=1.231, SE=0.214 за момчета), а най-високи 
средни стойности на одобрение – за играта за раз-

витие на паметта (М=3.044, SD=1.140, SE=0.166 за 
момичета и М=4.182, SD=1.086, SE=0.189 за мом-
чета). Направените Т-тестове показват статисти-
ческа значима разлика в средните стойности за 
момчета и момичета само за мини игрите за тър-
каляне на топки и за стрелба по летящи обекти, с 
p<0.05. За всички останали мини игри разликите 
между одобрението на момчета и момичета са ста-
тистически незначими. 
 Резултатите за този и останалите въпроси от 
анкетата недвусмислено показват, че създадената 
с платформата на проекта APOGEE видео игра-ла-
биринт за делото и наследството на Вълчан войво-
да е увлекателна и интересна за учащите се, което 
е предпоставка за по-нататъшното използване на 
платформата за изграждане на други учебни видео 
игри и прилагането им в процеси на обучение, ба-
зирани на видео игри.
 7. Заключение
 Концепцията, че образователните игри имат 
значителен потенциал да променят начина на при-
добиване на знания, не е нова, като се счита, че иг-
рите са подходящи за ангажиране на потребители 
от всякаква възраст. Трудността се състои в създа-
ването на подходяща игра за постигане на желани-
те обучителни цели [19]. Наличието на платфор-
ма, която улеснява тази дейност, е предпоставка 
специалисти да създават игри на различна темати-
ка чрез нея. Статията представи накратко научно 
изследване, целящо да установи възможностите за 
приложение на софтуерната платформа APOGEE 

за улеснено създаване на образователна игра от 
тип обогатен лабиринт. С използването на плат-
формата и съгласно представената в секция 3 ме-
тодика беше създадена експериментална учебна 
видео игра, посветена на делото и наследството 

на Вълчан войвода. Резултатите от изследването 
показват, че платформата може да послужи на спе-
циалисти без опит в програмирането за ефективно 
изграждане на пълноценна учебна видео игра в 
областта на българската история от тип лабиринт, 
обогатен с разнообразни мини игри.  
 Тъй като процесът на учене се осъществява 
по уникален начин за всеки индивид и във всеки 
контекст на обучение, то няма определен набор 
от лесни правила за прилагане на игрите за тази 
цел. Поради тази причина изследователският екип 
провежда изследване на мнението на потребите-
лите (играчите) относно образователната видео 
игра-лабиринт „Вълчан войвода“, създадена в 
рамките на проекта „Наследство БГ“. Учащите, 
попълнили анкета след изиграване на играта, из-
разиха положително отношение за мини игрите, 
вградени в образователния лабиринт. Събраните 
данни могат да послужат за надеждна основа за 
бъдеща работа при проектирането, разработване-
то и тестването на следващата версия на образова-
телна игра-лабиринт, предназначена за по-широка 
аудитория потребители. Платформата, изградена в 
рамките на проекта APOGEE, може да предостави 
инструментариум за разработване на автоматично 
генерирани образователни видео игри от тип обо-
гатен лабиринт.
 Видео играта за живота, делото и наслед-
ството на Вълчан войвода и онлайн анкетата ос-
тават достъпни на указания в статията Интернет 
сайт на проект APOGEE. Новите версии на играта, 

Фигура 6. Отговори на въпроса „Какви видове мини игри е добре да включват учебните 
видео игри-лабиринти?“
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както и други онлайн учебни игри, ще бъдат дос-
тъпни на същата Уеб страница.
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EDUCATIONAL VIDEO MAZE GAMES
Boyan Bontchev, Valentina Terzieva and Yavor Dankov

Abstract:The use of software tools for automated video game development is crucial in both entertainment games and serious 
games. The article presents aspects of the practical application of a software platform for generating three-dimensional video 
games for learning, which are mazes enriched with different types of didactic mini-games. The halls in the maze present the 
multimedia learning content through paginated learning boards and audio recordings, and the mini-games are two- or three-
dimensional puzzles that set different learning tasks related to the presented didactic material. The described connection of the 
halls in the maze, their interior, and the mini-games contained in them are described by means of XML documents, which are 
developed by the creators of the educational games through templates based on XML schemes. The created XML documents 
with the description of both the video maze and mini-games are submitted together with archives with raster images and audio 
files to a specially designed plugin to the graphic editor of the Unity3D environment, which automatically generates the video 
game in this editor. The article presents the use of the plugin to generate an educational video game about the life, work and 
legacy of the legendary Valchan Voivoda, based on historical facts and legends. The learning scenario and the structure of the 
video maze, the placement of the educational content in the halls of the labyrinth, and the mini-games built into these halls are 
described. The game was presented as part of the „Night of Scientists’2020“ event.
Key words: video games, generation, XML, template, Valchan Voyvoda.
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  Центърът по растителна системна биология 
и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив, е първият 
център за върхови постижения в България, финан-
сиран по програма „Хоризонт 2020“ – Widespread 
– Teaming, чрез проекта „PlantaSYST“: „Създава-
не на Център по растителна системна биология и 
биотехнология за превръщане на фундаментални-
те научни изследвания в устойчиви биобазирани 
технологии в България“. Целта на програмата е 
да се създават нови центрове за върхови постиже-
ния (CoE) или съществено да се подобрят вече съ-
ществуващи такива в държави членки на ЕС или 
асоциирани държави, които в момента имат слабо 
участие в рамковите програми [1].
 Проектът обединява  шест научноизследова-
телски институции (четири български: Център по 
растителна системна биология и биотехнология, 
Институт по молекулярна биология и биотехноло-
гия, Институт по микробиология „Стефан Анге-
лов“, Институт по зеленчукови култури „Марица“ 
и две немски: Потсдамски университет и Инсти-
тут по молекулярна физиология на растенията 
„Макс Планк“, Потсдам-Голм) (Таблица 1).

 ЦРСББ е напълно автономна научна органи-
зация. Правната форма на Центъра  е сдружение с 
нестопанска цел, а целите, които си поставя, са: да 
бъде водеща научна  институция, която да извърш-
ва, насърчава, развива, популяризира и подпома-
га научната, развойната и иновативната дейност 
в областта на растителната системна биология и 
биотехнология; да обучава докторанти в съответ-
ните професионални направления; да осигурява 
академично израстване на изследователите, които 
работят в него. 
 ЦРСББ е вписан в регистъра за научна дей-
ност на НАЦИД като научна организация под но-
мер в регистъра 1001. Структурата му се състои 
от  6 научни отдела: „Биоинформатика и матема-
тическо моделиране“; „Селекция и зеленчукови 
култури“; „Молекулярна физиология на стреса“; 
„Растителна клетъчна биотехнология“;  „Разви-
тие на растенията“;  „Растителна метаболомика“ 
и 5 други отдела: „Административен“; „ИТ под-
дръжка“; „Техническа поддръжка“; „Технологи-
чен трансфер и мениджмънт на интелектуални 
права“; „Финансиране“. 

ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИЯ (ЦРСББ) –

ОТ ПРОЕКТ PLANTASYST ДО ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ 
НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Доц. д-р Весела Казашка, 
доц. д-р Цанко Гечев, 

гл. ас. д-р Веселин Петров,
ЦРСББ – Пловдив

Организация Ръководител на екипа Държава
Център по растителна системна био-
логия и биотехнология (ЦРСББ)

Доц. д-р Цанко Гечев България

Институт по зеленчукови култури 
„Марица“

Доц. д-р Димитрина Костова-Протохристова България

Институт по микробиология „Сте-
фан Ангелов“ – БАН, лаборатория 
„Метаболомика“

Проф. д-р Милен Георгиев България

Институт по молекулярна физиоло-
гия на растенията „Макс Планк“

Проф. д-р Алистър Ферние Германия

Потсдамски университет Проф. д-р Бернд Мюлер-Робер Германия
Институт по молекулярна биология 
и биотехнология

Проф. д.б.н. Иван Минков България

Таблица 1. Консорциумът по проект PlantaSYST

Източник: [1]
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 През последните 3 години ЦРСББ се утвърди 
като научна организация с отлична публикацион-
на дейност. По отношение на научните статии, 
нормализирани към брой изследователи за 2020, 
ЦРСББ е по-продуктивен не само от българските 
изследователски институти/ университети, но и от 
други утвърдени европейски центрове за върхови 
постижения в областта на растителната биология, 
като например Център „Джон Инес“ (JIC, Вели-
кобритания) и Институт по молекулярна физиоло-
гия на растенията „Макс Планк“ (MPG, Германия) 
(Таблица 2). 
 Фундаменталната наука е сред най-важните 
стратегически цели на ЦРСББ. Някои от основни-
те изследователски проекти на ЦРСББ, които се 
осъществяват в сътрудничество с партньорите, са:

• Секвениране, асемблиране и анализ на расти-
телни геноми (напр. Pachycladon cheesemanii, 
Penium margaritaceum, Haberlea rhodopensis) 
[2, 3]. 
• Сравнителна геномика на екстремофилни 
видове [4].
• Стратегии на растенията за толерантност 
към различни видове абиотичен стрес [2].
• Анализ на генната експресия, метаболома 
и липидома на моделни и културни растения 
(Arabidopsis thaliana, домат, пипер), изложени 
на различни видове абиотичен и окислителен 
стрес.
• Микроразмножаване на редки и ендемични 
лечебни растителни видове. 
• Оценка на растителни биоактивни молеку-
ли (напр. розмаринова киселина) за техния 
потенциал да регулират затлъстяването и изя-
сняване на механизма им на действие [5, 6]. 
• Изследване влиянието на NAC транскри-
пционния фактор SlNAP2 върху стареенето 
на листата и добива на плодове при домат 
(Solanum lycopersicum) [7]. 
• Изследване на регулаторната мрежа на тран-
скрипционния фактор JUB1, един от централ-

ните регулатори на растежа и реакциите към 
стрес, по отношение на толерантността към 
засушаване, протеините, които взаимодейст-
ват с JUB1, и контрола на гените за биосинтез 
на пролин като потенциални цели на JUB.
• Изследване на паметта за топлинен стрес на 
апикалната меристема на Arabidopsis thaliana.
• Интегриране на данните от различни моле-
кулярни маркери за разработването на матема-
тически модели с цел подобряване на стопан-
ските качества на растенията [8].
• Локуси, определящи количествените белези 
(QTLs), свързани с метаболизма при домати и 
други видове култури.
• Идентифициране на oбласти в генома, свър-
зани с вторичния метаболизъм (флавоноиди, 
стероидни гликоалкалоиди, сапонини) и дру-
ги метаболитни признаци.
• Проучвания за асоциации, обхващащи целия 
геном (GWAS), разкриващи химическото раз-
нообразие на семената в обикновения фасул 
(Phaseolus vulgaris L.) и идентифициращи ан-
тоцианиновите и сапониновите биосинтетич-
ни генни клъстери.
• МикроРНК профилиране на възкръсващото 
растение Haberlea rhodopensis.
• Молекулярен прайминг чрез биостимуланти 
за защита на моделни (A. thaliana) и култур-
ни (домати, пипер) растения от окислителен и 
други видове абиотичен стрес [9, 10, 11, 12]. 
• Молекулярна биология и генетика на старее-
нето на листата и растенията [13].
• Идентифициране на неспецифични фос-
фатази: AT4G33920 (PP2c63) и AT1G30470 
(Sal2), осъществяващи регулаторен контрол 
на цикъла на трикарбоксилните киселини при 
Arabidopsis thaliana.
• Разработване на набор от инструменти за из-
следване на динамични протеин-протеинови 
взаимодействия при растенията.
• Растителни клетъчни култури, съчетани с 

ЦРСББ JIC MPG
Общ брой на персонала 33 473 360

Научен персонал 17 401 270
Административен персонал 16 72 90

Брой научни статии 74 171 204
Брой научни статии на учен 4,35 0,42 0,76

Таблица 2. Сравнение на ЦРСББ с JIC (Великобритания) и MPG (Германия) по отношение на персонала и 
научната производителност

Източник: Данните, получени от уебсайтовете на трите института (www.cpsbb.eu; www.jic.ac.uk; 
www.mpimp-golm.mpg.de/2168/en)
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метаболитно инженерство за производство на 
естествени продукти.
• Идентифициранe на локуси, определящи 
количествени белези (QTLs), които влияят на 
размера на плодовете на доматите и нивата на 
глутамат.
• Проучване за асоциации, обхващащи целия 
геном (GWAS), което разкрива нови гени, вли-
яещи върху стероидните гликоалкалоиди на 
плодовете на домати.
• Изследване на протеин-протеиновите вза-
имодействия на растителните гликолитични 
ензими [14].

 Националното, регионалното и междуна-
родното значение на ЦРСББ като център за вър-
хови постижения в областта на растителната сис-
темна биология и биотехнология  
е признато и от местната власт. В 
началото на 2019 година Община 
Пловдив осигури 23,5 декара те-
рен, находящ се в ЖК „Тракия“, 
за създаване на модерен кампус. 
Изграждането на кампуса и за-
купуването на специализирано 
оборудване е финансирано от 
ОП НОИР по процедура за до-
пълваща подкрепа за български 
научни организации, одобре-
ни по програма Хоризонт 2020 
– WIDESPREAD – TEAMING 
фаза 2 с проект BG05M2OP001-
1.003.0001-C01 „Проект Планта-
СИСТ: Създаване на Център по 
растителна системна биология 
и биотехнология и превръщане 
на фундаменталните научни из-
следвания в устойчиви биобази-
рани технологии в България“.
 В момента ЦРСББ разполага с нова модерна 
апаратура, чрез която да се извършват високока-
чествените изследвания. Мениджмънтът на Цен-
търа е воден от философията, че доброто матери-
ално обезпечаване на научноизследователската и 
развойната дейност е изключително необходимо 
за постигане на конкурентни резултати. ЦРСББ е 
привлекателно място за научна кариера както за 
български учени, така и за изследователи от чуж-
бина. В момента в ЦРСББ работят 30 души, като 
6 от тях са от чужбина – Индия, Китай и ЮАР. 
Създадена е атмосфера на академичен комфорт в 
съвременна високотехнологична среда.
 Повече информация за ЦРСББ е достъпна на 
страницата на научната организация: https://cpsbb.

eu/ и на страницата на проекта: https://plantasyst.
eu/
 За нормалното функциониране на Центъра 
са необходими и много средства за:  материалната 
обезпеченост на изследванията, обмена на идеи и 
знания, както и заплащането на труда на ангажи-
раните в процеса. В този контекст първото необ-
ходимо, но не и достатъчно условие за постигане 
на успехи на научния фронт, са финансите като 
основен ресурс, осигуряващ съществуването на 
научната организация. 
 Финансирането на ЦРСББ за периода 2017 
– 2020 г., изчислено процентно в зависимост от 
получените средства в евро, е предимно по меж-
дународни програми (49,7%) и по национални 
програми (50,28%). Центърът по растителна сис-

темна биология и биотехнология активно търси 
възможности за сътрудничество с водещи компа-
нии от България, Европа и света, като това ще бъде 
принос за устойчивостта на центъра в бъдеще. 
 Изследване през септември 2019, базирано 
на информация от портала за отворени и достъпни 
данни на ЕС, и публикувано в доклада Иновации.
бг [15], класира ЦРСББ на второ място сред бе-
нефициерите, получили най-голямо финансиране 
в България по програма „Хоризонт 2020“ (Фигу-
ра 1).
 Визия за бъдещето
 Устойчивото развитие на център за върхови 

Фигура 1. ТОП – 15 на българските бенефициери по 
програма „Хоризонт 2020“ по отношение на догово-
рено финансиране в хил. евро. Източник: [15]
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постижения изисква високи резултати и голямо 
финансиране.  Усилията на ЦРСББ ще бъдат насо-
чени към:

• Създаване на дългосрочни партньорства с 
водещи научни организации и универ-ситети 
в страната и чужбина.
• Засилване на научноизследователския пер-
сонал и подготовка на нови проектни предло-
жения по програма „Хоризонт Европа“ и дру-
ги програми на ЕС.
• Подготовка на проектни предложения за 
участие в национални конкурси за научни из-
следвания.
• Партньорства с индустрията и крайния по-
требител. Скъсяване на дистанцията между 
науката и бизнеса.
• Създаване на полезни модели и патенти.
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CENTER OF PLANT SYSTEMS BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY (CPSBB) – 
FROM PLANTASYST PROJECT TO CENTER OF  EXCELLENCE

Vesela Kazashka, Tsanko Gechev, Veselin Petrov

Abstract: The Center of Plant Systems Biology and Biotechnology (CPSBB) is a newly established Center of Excellence in 
Plovdiv, Bulgaria, by means of the large European project PlantaSYST and the common efforts of four Bulgarian and two 
German scientific institutions. The major goals of CPSBB are to conduct high-quality fundamental and applied research in 
different fields of plant biology, accelerate the generation of novel plant-based products for the market, bridge the gap between 
academia and industry in Bulgaria and the region, educate new generations of skilled scientists, and raise the public awareness on 
important topics related to research and innovation. Despite being a relatively young institution, CPSBB has already generated 
and published in top-tier journals a notable amount of experimental data and has risen among the leading research institutions 
in Bulgaria. Moreover, the Center has proven its successful approach for attracting international and national funding in order 
to achieve sustainability and ensure procurement of state-of-the-art equipment. Acknowledging the beneficial impact of CPSBB 
for the town, the municipality of Plovdiv has provided CPSBB a plot of land where currently a modern new campus is being 
built. Overall, the strategy of the Center for the future is to continue expanding, attracting skillful researchers from all over the 
world and establishing novel fruitful partnerships with academic and industrial partners alike.          
Key words: center of excellence, PlantaSYST, CPSBB, European project, research and innovation
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 1. Земетресението
 На 11 март 2011 г. се случи голямото земе-
тресение в Източна Япония, предизвикано на 
дълбочина от 29 km в Тихия океан, и се дължи на 
това, че тихоокеанската тектонична плоча си про-
правя път под северноамериканската тектонична 
плоча. Причинено е от внезапно освобождаване 
на енергия от това подпъхване на тихоокеанската 
плоча. Протича разкъсване на част от океанската 
кора, което от геолозите се оценява с дължина на 
около 500 km и 200 km ширина. Земетресението е 
най-мощното, регистрирано в Япония, откакто се 
води статистика. Земетресението премести Хон-
шу (главния остров на Япония) на 2,4 m на изток 
и увеличи скоростта на въртене на Земята с 1,8 µs 
на ден. След това идва мощно цунами...
 Фукушима се смята за сравнително малко 
земетръсна зона, доколкото в Япония може да се 
каже, че земетресенията са малко. Най-силните 
земетресения в префектура Фукушима са с маг-
нитуд от 7,1. Поради това при проектирането на 
ядрените реактори е прието да се пресметне за 
470 Gal. (Gal идва от името на Галилей, която е 
несистемна единица за сеизмично разместване в 
хоризонтално и вертикално движение на Земята).
 В петък, на 11 март 2011 г. в 14 часа и 47 
минути (местно време) на източното японско 
крайбрежие започва земетресение. То трае около 
2 минути с няколко значителни тласъка, а след 
това и вторични трусове (над 1000, като някои са 
с магнитуд повече от 7). Неговият епицентър се 
намира на около 163 km североизточно от ядре-
ните централи, които са 6 на брой (Фигура 1). Те 
са собственост на фирмата ТЕПКО (Tokyo Electric 
Power Company = ТEPCO). Основният шок на зе-
метресението е с магнитуд 9,0 [1]. То е четвъртото 
по сила земетресение в зоната на тихоокеанска-
та плоча – в Чили през 1960 г. е с магнитуд 9,5; 
в Аляска през 1964 г. и това в Суматра през 2004 
г., като и двете са с магнитуд 9,2. Земетресението 
разклаща реакторите 2, 3 и 5, което превишава с 
15% до 26% от пресметнатото при тяхното про-
ектиране. Останалите реактори не пострадват от 
земетресението.
 Ядрените реактори, които са от типа реак-
тори с кипяща вода, т. е. BWR, са снабдени със 

сеизмометри, при което реакторите от 1 до 6 
в префектура Фукушима са изключени (Фигу-
ра 1). Всичките реактори преминават на резерв-
но охлаждане. (Реакторите в Козлодуй са от вида 
водно-водни реактори (WWR), т.е. те са друг тип 
реактори на уран-235).  В реактор 4 в активната 
зона няма никакви горивни елементи. Реактори-
те 5 и 6 по време на земетресението се намират 
в подготовка и не са включени в електрическата 

АВАРИЯТА ВЪВ ФУКУШИМА-ДАЙИЧИ 
Проф. д.х.н. Ивелин Кулев,

Факултет по химия и фармация,
СУ „Св. Климент Охридски“ 

Фигура 1. Снимката от въздуха показва разположе-
нието на реакторите и стените, които са построени, 
за да предпазят реакторите от евентуално цунами. 
(Реакторът номер 6 е още в строеж) 
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мрежа на Япония. Разрушението идва не само от 
земетресението, но и от вълните на цунами, която 
предизвика земетресението (Фигура 2). Загинали-
те от земетресението и вълните от цунами са 15 
899 човека, ранените са 6157, а 2529 са изчезнали-
те без вест! В доклад на Националната полицей-
ска агенция на Япония от 2018 г. се съобщава, че 
121 778 сгради са срутени, още 280 926 сгради са 
наполовина срутени, а други 699 180 са частично 
повредени.
 2. Цунами
 В  15 часа и 35 минути (местно вре-
ме) идват вълните на цунами, които са с 
височина от 13 до 15 m. Стената, която се 
вижда на Фигура 1, е висока 5,70 m и за-
щитава реакторите от 1 до 4 от подобни 
цунами (Фигура 2). Тя не може да ги защи-
ти. Реакторите от 1 до 4 са построени на 
височина от 10 m над морското равнище и 
са наводнени до 5 m от вълните на цунами. 
Реакторите 5 и 6, които са построени на 
височина 13 m над морското равнище и са 
наводнени до 1 m. Цунамито пристига за   
23-ата секунда от епицентъра на земетре-
сението (Фигура 3).  На Фигура 3 е представено 
разположението на ядрените централи в източната 

част на Япония и посоката, в която са постъпили 
вълните на цунами, а зад нея се намира дълбокият 
океан. 
 Цунамито и земетресението причиниха теж-
ки щети по пътищата и железопътните линии, като 
пожари възникнаха в много райони, както и срив 
на язовирната стена в района. Около 4,4 милиона 
домакиства в Североизточна Япония останаха без 
електричество, а още 1,5 милиона домакинства 
останахи без вода.
 3. Реакторите на ТЕПКО
 На края на зоната, която се охранява около 
реакторите, в 4 часа и 35 минути (местно време) 
активността от радионуклидите достига 0,00038 
до 0,00059 mSv/h (милисиверта/час). Това е 10 – 
15 пъти над нормалната стойност! (За сравнение 
на границата на зоната в Козлодуй стойността е 
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Фигура 2. Положението на стената при вълните на 
цунами

0,14 – 0,17 μSv/h (микросиверт/час). 
 Обвивките на топлоотделящите елементи 
(ТОЕ = топлоотделящи елементи) са направени от 
цикалой, т.е. от циркониева сплав. При над 800оC 
цирконият започва да се окислява и отнема кисло-
рода от водните пари, при което цирконият се пре-
връща в оксид (ZrO2) и се освобождава водород 
(H2). При 900оС налягането вътре в ТОЕ се пови-
шава дотолкова, че ТОЕ започват да се разпукват 

Фигура 3. Разположението на част от ядрените ре-
актори в Източна Япония и епицентъра на земетре-
сението
поради вътрешното налягане на газа и се освобож-
дават радиоактивните газове от урановия диоксид. 
По този начин те преминават в охлаждащата вода 
и такива радиоактивни изотопи, които са проду-
кти на деленето на урана, като йод-131, йод-129, 
цезий-137, стронций-90 и други се оказват в ох-
лаждащата вода, а тя се черпи от океана. Едва на 
25 март 2011 г. се преминава от морска на прясна 
вода.  (Периодът на полуразпадане на цезий-137 
има стойност от 30,1 години; на строций-90 e 29,1 
години; на йод-129 е 15,7.106 години, а този на 
йод-131 има стойност от 8,04 дни, но той преми-
нава много бързо в хранителната верига на чове-
ка). При 1750оС циркалоят се топи. Температурата 
продължава да се покачва. Циркалоят се стапя и се 
стича в дъното на реакторите заедно с контролни-
те пръти. При 2850о С се топи и урановият оксид 
(UO2). Той също се стича в дъното на контейне-
ра. Тъй като реакторите от 1 до 3 останаха без ох-
лаждане достатъчно дълго време, това е напълно 
реален случай. Реакторите 1, 2 и 3 са претърпели 
разтопяване на активната зона и са освободили ра-
дионуклиди в околната среда. По скáлата на Меж-
дународната агенция за атомна енергия (МААЕ) 
това е седма степен, т.е. най-високата степен на 
авария в ядрените централи (вж. [2, c. 91]. На 16 
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март 2011 г. фирмата ТЕПКО обявява, че 70% от 
ТОЕ в реактор 1, а в реактор 2 около 33% са се сто-
пили. Както е установено през 2015 г., в реактор 3 
по-голямата част от ТОЕ са стопени. 
 От 12 до 15 март 2011 г. реакторите 1, 3 и 4 

накрая идва експлозията. Наблюдатели от МААЕ 
предполагат, че това е резултат от недостатъчното 
охлаждане на басейните за складиране на отрабо-
тилото гориво. (В басейна за складиране на отра-
ботилото гориво на реактор 4 се съхраняват 204 t, 

а освен това се предполага, че 
от реактор 3 по канал е попад-
нал водород и там се е взри-
вил). Като резултат от експло-
зиите и пожарите в околната 
среда са изхвърлени редица 
радионуклиди, от които тук 
ще спомена само йод-131, 
цезий-137 и на ксенон-133 
(Таблица 1). Цезий-137, чие-
то количество се оценява на 
36.1015 Bq, а това представля-
ва около 42% от количество-

то, което изхвърля реакторът в Чернобил (вж.[3]). 
Ксенон-133, чието количество се оценява на по-
вече от двойно на това, изхвърлено от реактора 
в Чернобил. При това са замърсени въздуха, во-
дите, почвата, храните, както и океанът и всичко 
наоколо. (Единицата за радиоактивност е бекерел 
(Bq), която е равна на едно разпадане за секунда). 
Понеже една част от охлаждащата вода се изпа-
рява, количеството на цезий-137, изпуснато в ат-
мосферата, се оценява на 7.1015 до 20.1015 Bq, като 
половината от това е отложено в океана.
 Фирмата ТЕПКО мобилизира 400 работ-
ници като помощ. (Според МААЕ това е твърде 
малко за размера на пораженията). В следващите 
дни на помощ идват още 140 души от пожарната в 
Токио. Фирмите Тошиба и Хитачи, които са про-
изводители на реакторите, изтеглят своите служи-
тели. В началото на май хората, които са заети с 
работата по реакторите, надхвърлят 1000, а в сре-
дата на юни техният брой надхвърля 2500 души.
 През май на 2011 г. решават да използват ро-
боти. Те измерват, че сградата на реактор 1 е кон-
таминирана с радионуклиди и радиоактивността 
се движи в рамките на 10 mSv/h (милисиверт/
час) до 1 Sv/час (сиверт/час). (При облъчване на 
цялото тяло от 1,8 Sv/h (сиверта/час) след 4 часа 
настъпва смърт! При облъчване от 2,5 Sv/час се 
достига LD50 (леталната доза за 50%)!).
 Първият ядрен реактор в Япония е построен 
през 1971 г., а именно реактор едно в префекту-
ра Фукушима на фирмата ТЕПКО. Той трябва да 
приключи своята работа в началото на 2011 г. (в 
края на февруари). Неговият живот обаче е удъл-
жен с още 10 години, т.е. до 2021 г.

Фигура 4. Снимката показва разрушенията, пре-
дизвикани от експлозията на третия реактор, март 
2011 г.

експлодират! Вероятно това се дължи на водород-
ни експлозии, т.е. образуване на гърмяща смес от 
водород и кислород в количества 2 : 1, но сградите, 
в които се намират реакторите, са разрушени (Фи-
гури 4, 5). Реакторите 1, 2 и 3 произвеждат от 800 
до 1000 kg водород като газ, който е достатъчен 
да организира експлозии от такъв мащаб. (Части-
те на сградата на реактор 1 се разпръскват на ки-
лометър и половина от мястото на експлозията!). 
(Фирмата ТЕПКО успя да разчисти отпадъците 
от взривовете в реакторите 1, 3 и 4, като събира 
няколко кубически метра високорадиоактивни от-
падъци). В ядрения реактор 4 пламват пожари, а 

Фигура 5. Снимката показва сградата на реактор 4 
след експлозията през март 2011 г.
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 Системите за охлаждане, захранвани с ба-
терии, осигуряват кратковременно действие и ра-
ботниците започват да се борят за това да им оси-
гурят охлаждане. На реакторите 5 и 6 успяват да 
осигурят захранване на системите за охлаждане, 
но работниците на реакторите от 1 до 3 успяват да 
осигурят охлаждане с променлив успех. Активни-
те зони на реакторите 1, 2 и 3 се затапят.
 Към средата на октомври 2011 г. всички ре-
актори имат температура под 100°C и ако това 
продължи без прекъсване 18 часа, всички реакто-
рите ще се намират в стабилно състояние. По този 
начин 6-те реактора са спасени, но охлаждането 
продължава. През август 2013 г. се съобщава, че 
са необходими около 300 t вода като охлаждане на 
ден.
 Същевремено трябва да се отдаде заслу-
женото уважение за мъжеството и самоотверже-
ността на работещите, които след земетресението 
и вълните на цунами не напуснаха своите работ-
ни места и в най-тежки условия се постараха да 
възстановят контрола над повредените реактори. 
Тези хора заслужават нашето уважение!
 4. Охлаждащата вода
 От 4 до 10 април 2011 г. са събрани 30 000 t 
контаминирана вода, която съдържа радиоактив-
ност от 150.109 Bq! Фирмата ТЕПКО решава да я 
изхвърли в океана. Следват протестите на япон-
ските рибари и на съседните страни – Южна Ко-
рея, Русия и Китай. Въпреки това водата се из-
хвърля в океана. В резултат на протестите ТЕПКО 

решава да използва тунелите и сградите на тур-
бините за следващите тонове охлаждаща вода, 
за да складира там контаминираната вода. В по-
следствие са построени цистерни, в които се съх-
ранява охлаждащата вода, която съдържа и ради-
онуклидите. (Водата за охлаждане на реакторите е 
събрана в 800 цистерни, които очакват своя ред за 
преработване – Фигура 6).
 Пресмята се, че 900 до 1200 t вода на ден 
ще са необходими, за да се поддържат реакторите 
в охладено състояние, но охлаждащата вода бива 
контаминирана с радионуклиди. Почвата на пло-
щадката на реакторите е толкова радиоактивна, 
че попречва на работещите по възстановяване на 
електрическото захранване. В края на юни 2011 г. 
фирмата ТЕПКО пресмята, че са събрани повече 
от 100 000 t радиоактивна вода, в която има ради-
оактивност от 720.1015 Bq! (Средствата за декон-
таминация на тази вода струва 1800 евро на t). До 
средата на октомври 2011 г. са преработени около 
130 000 t контаминирана вода.
 5. Евакуацията
 Първоначално се смята да бъдат евакуирани 
намиращите се на територията от 2 до 3 km, но в 
последствие се решава да бъдат евакуирани хора-
та населяващи до 20 km от зоната на реакторите 
(Фигура 7). Евакуирани са 200 000 човека от за-
сегнатите области. Тези, които са на разстояние от 
20 до 30 km от площадката на реакторите, до 25 
март 2011 г. да не напускат дома си! Това реше-
ние, от 20 до 30 km да не напускат дома си, е сил-
но критикувано в докладите на МААЕ [3]. В една 
страна, пострадала от земетресение и последвало 
мощно цунами, с разрушена инфраструкура и не-
работещи учреждения, това е напълно немислимо 
желание. Но японците се подчиняват на желание-
то на властите. В последствие те са евакуирани по 
желание. Броят на загубилите живота си при ева-
куацията се смята, че са 610. (Повечето са възраст-
ни хора от намиращите в близост до реакторите 
старчески домове). Болестите нарастват. Броят на 
смъртните случаи сред евакуираните се движи от 
3 пъти до 1,5 пъти над това, което е нормално за 
Япония. Сред евакуираните нараства тяхното над-
нормено тегло, а заболелите от диабет нарастват. 
От психични болести сред евакуираните се оплак-

Фукушима Дайичи [Bq] Чернобил [Bq]
Cs-137 I-131 Xe-133 Cs-137 I-131 Xe-133

45,8.1015 604.1015 20,4.1018 85.1015 1760.1015 6,5.1018

Таблица 1. Количества на радионуклидите, изхвърлени в атмосферата от двете ядрени катастрофи – във 
Фукушима и Чернобил [Bq].

Фигура 6. Снимка от 1999 г. на цистерните за съхра-
нение на водата, която съдържа радионуклиди
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ват 15%, а 70% съобщават за нарушения в съня. 
(За сравнение в Япония боледуват нормално от 
психични заболявания 3%, а 15% от смущения в 
съня). Следователно е налице значително пови-
шение, но преждевременното прекъсване на бре-
менността не се предвижда, доколкото дозите са 
сравнително ниски. 
 В един доклад на ООН се съдържа извода, 
че „въпреки позитивните резултати от изслед-
ванията, основаващи се на изучаване на живот-
ни, увеличаване на честотата на възникване на 
наследствени ефекти, т.е. на нови образования, 
в населението не могат да се обяснят с въз-
действие на облъчването“.
 Пред японските власти Гринпийс настоява 
да бъдат евакуирани всички живеещи в зоната от 
60 km. Японските власти отговарят на това иска-

Фигура 7. Зоната от 20 km, която трябва да напус-
нат живущите. Другата зона от 20 до 30 km, която 
жителите могат да напуснат, ако те пожелаят, след 
25 март 2011 г.

Фигура 8. Плътност на покритието с радиоактивния изотоп на цезий-137 към 14 юни 2011 г.
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не, че максималната стойност на облъчването, до 
която ще извършат евакуацията, възлиза на повече 
от 50 mSv/a (милисиверта на година). Това означа-
ва до 0,0057 mSv/h (милисиверта/час). При очак-
ваните между 10 и 50 mSv/a, другите жители да не 
напускат своите къщи.
 6. Фукушима и Чернобил
 Във Фигура 8 е посочено разпределение-
то на цезий-137 в почвата около централите на 
ТЕПКО. На снимката е показано накъде е духал 
вятърът и посоката, в която са паднали частиците 
на цезий-137. Пробите от почвата, събрани 3 – 4 
месеца след инцидента, показват, че количеството 
на йод-131 е под минимално определяемото ко-
личество, т.е. няма детектируеми количества йод-
131. На 12 март 2011 г. количеството на йод-131 
съответства на 187.106 Bq/m2 в община Томиока на 
около 10 km на юг от централата (вж. Фигура 7), а 
количеството на стронций-90 има стойност от по-
рядъка на 3,7.103 Bq/m2, измерено в град Футаба 
(от централите на около 6 km на север).
 Емисиите на радионуклидите от авария-
та във Фукушима (най-съществените 3 изотопа), 
които се съдържат в активните зони на реакторите 
и са изхвърлени в околната среда, са представени 
в Таблица 1. В атмосферата са изхвърлени и много 
други изотопи, които са продукти на деленето на 
урана, но тях няма да ги съобщаваме. Не защото 
те не са важни за облъчване на населението, но 
тези радионуклиди дават представа за картината 
на аварията. 
 Същевременно в Таблица 1 е направено 
сравнение с аварията в ІV-ти блок в Чернобил (вж. 
[4]). От това сравнение е ясно защо се смята, че 
аварията в Чернобил е най-тежката, която се случ-
ва в историята на ядрената енергетика и същевре-
менно посочва защо скриването от обществото на 
причините за аварията в Чернобил води до още 
по-големи щети при нейното отстраняване [4].
 7. Облъчване на персонала и населението
 На 24 март 2011 г. двама работници прене-
брегват сигнала на дозиметрите си и без да носят 
защитни ботуши, предприемат полагане на елек-
трозахранване. В резултат на това краката им по-
лучават облъчване от 2 до 3 сиверта, а телата им 
170 – 180 mSv (милисиверта). 
 Според съобщения на ТЕПКО между 11 
и 31 март 2011 около 99 работници са получили 
облъчване, надхвърлящо 100 mSv (милисиверта), 
от които 14 – от 150 до 200 mSv, 4-ма – от 200 
до 250 mSv, а 6-ма – над 250 mSv. (В България е 
прието за професионално работещите в ядрените 
реактори нормата да е до 100 mSv за 5 години, а 

за 1 година е 50 mSv). Съгласно доклад на ТЕП-
КО на повечето работници, които са тествани, не е 
открито облъчване, което да превишава 13,7 mSv. 
Същевременно се съобщава, че вътрешното об-
лъчване не превишава 8,9 mSv. (Това е предизви-
кано от вдишването или поглъщането на дългожи-
веещите радионуклиди (134Cs, 137Cs, 90Sr и други) и 
краткоживеещият йод-131). (По време на аварията 
в Чернобил в България са измерени 1110 Bq/dm3 
(бекерела/литър) на йод-131 в кисело мляко, а в 
овчето кисело мляко достига до 35 700 Bq/dm3! За 
цезий-137 стойността e до 310 Bq/dm3).
 През декември 2011 г. се отчита, че участва-
щите в ядрената авария във Фукушима са около 
25 000 души. На 174-ма души, т.е. на 0,0756%, са 
установени превишаване на облъчването за про-
фесионално работещи в ядрените реактори.
 Съгласно първоначалните оценки на лека-
рите от 100 до 1000 са допълнителните случая на 
нови образования, т.е. на тумори. Това съответства 
на около 0,01% до 0,1% в замърсените райони. 
Тези числа са твърде малки, за да могат да бъдат 
доказани статистически. Към март 2015 г. са уста-
новени 103 случая на рак в щитовидната жлеза на 
деца. До края на 2015 г. техният брой нарасна до 
166 случая. (Това е случай на заболяване при яд-
рените аварии, тъй като в първите дни на аварията 
преобладава радиоактивният йод-131). 
 В доклад на Световната здравна организа-
ция (WHO) се съобщава, че рискът от развитие на 
рак на щитовидната жлеза е около 1,25%, тъй като 
е увеличено излагането на радиойод. (В Япония 
до момента са отчитани 0,75% заболявания от рак 
на щитовидната жлеза). Същевременно се съоб-
щава, че рисковете от допълнително радиацион-
но-индуцирани ракови заболявания в префектура 
Фукушима ще бъдат повишени, но едва ли ще над-
минат 1% през целия живот на пострадалите.
 В съобщения на Световната ядрена асоциа-
ция (WNA) четем, че радиационното облъчване на 
населението в близост до Фукушима се очаква на 
бъде под 10 mSv (милисиверта) през целия живот. 
(За сравнение, дозата на фоновото лъчение, полу-
чено през целия живот, е 170 mSv.).
 Според други ядреният инцидент най-веро-
ятно би причинил около 130 смъртни случая от 
нови образования, т.е. от тумори или рак. Няма 
как да бъдат тези случаи статистически оценени.
 През март 2015 г. около 230 000 души все 
още живееха в контейнерни селища, тъй като все 
още техните жилища не са деконтаминирани. На 
около 55 000 души е позволено да се завърнат в 
първоначалните си селища, но около 10 до 20% не 
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желаят да се завърнат по родните места. 
 В първите дни на аварията (до 15 март 
2011 г.) са измерени във въздуха йод-131 от 1600 
Bq/m3 до 10 000 Bq/m3, а цезий-134 и цезий-137 
180  – 190 Bq/m3. Ксенон-133 е измерен на 16 – 17 
март 2011 г. в количества от 400 Bq/m3. В средата 
на април 2011 г. са останали от йод-131 не повече 
от 300 – 100 Bq/m3. (Нормата в България за йод-
131 е в работни помещения и на открито да е 760 
Bq/m3, за цезий-137 – 1200 Bq/m3). 
 В радиус от 100 km натоварването от лъче-
нието на радионуклидите превишава 1000 пъти 
нормата и е равно на времето, когато през 1963 г. 
се правеха атмосферни тестове за атомни бомби 
(главно от САЩ и СССР), т.е. тогава превишава-
нето е било повече от 1000 пъти над нормата, но 
липсва информация за това... 
 Написани са много книги за ядрената авария 
в префектура Фукушима. Ще си позволя да спо-
мена две от тях [3, 5]. В тях се разказва за това 
как населението и главно учените са реагирали на 
аварията в ядрените реактори. 
 8. Отзвукът в чужбина
 Радиоактивните нуклиди се отлагат преди 
всичко в северното полукълбо на Земята. Пет дни 
след инцидента във Фукушима беше съобщено, че 
във Флорида, САЩ са открили следи от йод-131, 
цезий-134 и цезий-137. Два дни след това послед-
ва съобщение от Сиатъл, САЩ. В Европа са от-
крити следи от йод-131 най-напред в Исландия, а 
след това последваха съобщения от южната част 
на Европа от Италия, Сърбия, Румъния и Гър-
ция. Концентрациите на йод-131 надвишават 3-4 
пъти нормалните стойности (в Атина е измерена 
концентрация на йод-131 от 2200 μBq/m3 [6]) (ми-
кробекерела на кубичен метър).  
 В един доклад на Европейския съюз, който 
е свързан с дефектите, намерени в 134 реактора, 
които са проверени (включвам в това число и на-
шите 2 реактора край Козлодуй), отстраняването 
на тези дефекти ще струва 25 млрд. евро. Провер-
ката показа, че всичките реактори във Франция 
(58 на брой) се оказаха, че не отговарят на сигур-
ността по стандартите на МААЕ, а в Германия зая-
виха, че веднага 7-те най-стари реактора ще бъдат 
спрени от експлоатация, а след 2022 г. нито един 
реактор не ще произвежда повече електроенергия.
 Някои страни като Индия, Пакистан, Русия 
и Испания обявиха, че трябва да проверят стро-
ящите се в момента ядрени централи. Президен-
тът Обама разпореди проверка на сигурността на 
ядрените централи в САЩ. Президентът на Вене-
цуела и министър-председателят на Израел спря-

ха новостроящите се ядрени централи, а в Китай 
двете ядрени централи, които имаха разрешения 
да започнат строежа, бяха замразени. В Швейца-
рия решиха да проверят всички действащи ядрени 
централи, а след това да дадат живот на ядрените 
централи още 50 години и да напуснат семейство-
то на ядрените реактори през 2034 г. Италия се 
отказа от планираното започване на новото стро-
ителство на ядрените централи от 2011 г., а във 
Франция, Нидерландия, Турция, Индонезия, Ви-
етнам и Белорусия решиха, че се придържат към 
плановете си за нови ядрени централи.  
 9. Контаминацията на океана и растения-
та
 Емисиите на радионуклидите в океана са 
на ръба на контаминирането му. В началото в ра-
йоните в близост до електроценталите законово 
допустимите стойности в морската вода от ра-
диоактивен йод и цезий са надвишени от 50 000 
до 200 000 пъти. Превишаванията на граничните 
стойности за йод-131 бяха установени на 30 km от 
централите, а за цезий-134 и цезий-137 до 15 km. 
По отношение на йод-131 в края на април океан-
ската вода е в рамките на граничните стойности, 
а по отношение на цезий-134 и цезий-137 едва в 
края на юни водата в океана достига до гранични-
те стойности.
 В края на май 2011 г. е установено, че съдър-
жанието на радионуклиди е повишено в листата 
на чая. (Чаят е едно от нещата, които в Япония се 
считат за свещени). Същевременно във фуражите 
за говедата са установени повишения на нормите 
на радионуклидите, а това преминава и в говеж-
дото месо. Говеждото месо, което съдържа 500 
Bq/kg, замърсено с цезий-137, беше поставено 
под карантина, а това беше открито през юли. (В 
България 500 Bq/kg е границата, на която се спира 
продажбата на всякакви храни).  
 Експертите предполагат, че земеделието в 
засег натите райони в продължение на десетиле-
тия ще бъде в това положение. И всичко това се 
дължи на ядрената авария.
 Тъй като ядреният инцидент започна преди 
да настъпи времето за засаждане на ориза (в пре-
фектура Фукушима засяването на ориза започва 
през май), правителството забрани да се отглежда 
ориз в районите, в които почвата надвишава 1000 
Bq/kg. Така се постигна забрана само за зоните от 
30 km от площадката на реакторите. 
 10. Работата на учените в 2020 година
 В една работа на Sasaki и др. [7] се намират 
данни за разпростанението на цeзий-137 и строн-
ций-90 в почвата край централите на ТЕПКО. 
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Изследвани са концентрациите на стронций-90 
и цезий-137 в проби от почвата, събрани в бли-
зост до ядрените електоцентрали. Профилът на 
цезий-137 показва висока радиоактивност на по-
върхността до около 5 cm, а в дълбочина до около 
20 cm се „разпилява“. На повърхността до 5 cm 
е висока радиоактивността от цезий-137 поради 
силната му сорбция върху специфични минерали, 
които се съдържат в почвата. За стронций-90 кар-
тината е различна. След отлагането си в почвата 
той мигрира към по-дълбоките почвени слоеве, 
при което радиоактивността най-общо намалява. 
 В работата на Мартин и др. [8] се разказва за 
сорбцията на цезий-137 върху филосиликатните 
минерали. Те използват рентгенофлуоресцентна 
томография (XRT), гама-спектроскопия, скани-
раща електронна микроскопия (SEM) с блок за 
рентгенофлуоресцентен анализ (EDS), синхрот-
ронни рентгенови лъчи. Пробите са събрани не-
посредствено до реактора 1 до 6, а цезий-134 и 
цезий-137 имат активност към датата на инциден-
та (11 март 2011 г.) 18 000 Bq и 19 300 Bq. Отно-
шението 134Cs/137Cs има стойност 0,93. Изследва 
се и концентрацията на цезий, желязо, манган, 
олово, стронций, титан и цирконий. След като е 
установено, че цезият се концентрира върху си-
лиция, при разговор с инженерите, построили 
реакторите, се установява, че силицият се дължи 
на стъклени влакна, които са необходими, за да се 
обвият стоманените тръби, които се използват в 
случая. Диаметърът на стъклените влакна е от 5 
μm до 20 μm, но при всички случаи е под 2 mm. 
Такива стъкла се получават или чрез екструдиране 
на базалти, или на рециклирано стъкло.  
 В работата на Кубо и др. [9] се разказва за ка-
тастрофата във Фукушима и за това, че там трябва 
да се проведат агромелиорации, за да се намали 
дозата от цезий-134 и цезий-137 за тези, които 
се хранят с житни растения, т. е. жито (Triticum 
aestivum L.) и ечемик (Hordeum vulgare L). Доба-
венето на калий (ExK) в почвата е доказано, че 
има ефект при различни култури (ориз, соя, елда), 
но не е ясно доколко това е валидно за житните 
растения. Провеждат експерименти, от които се 
вижда, че има ефект от добавянето на ЕxK, кое-
то е приравнено на К2О. От експериментите става 
ясно, че се намалява концентрацията на цезий-134 
и цезий-137, след като ExK е добавен в почвата.    
 Работата на Shozugawa и др. [10] има за цел 
трития. Той замърсява източната част на Япония и 
северозападната част на Тихия океан. Освен това е 
бета-активен и има ниска енергия (18,6 keV), коя-
то в първите дни на аварията, когато е важно да 

се защитят хората от облъчване, не е толкова ва-
жно какво е количеството на трития. Количество-
то на трития, което е изхвърлено от реакторите на 
ТЕПКО, е 1,8.1015 Bq. В океана постъпват около 
0,1.1015 – 0,5.1015 Bq тритий. По-нататък в статия-
та се разглежда как се поражда тритият в реакто-
рите BWR. За Япония е характерно количеството 
на трития да е 0,13 – 0,92 Bq/dm3 (бекерела/литър), 
а пробите са събрани от 2013 – 2019 г. от 12 кла-
денеца на подземна вода в близост до реакторите 
на ТЕПКО (на дълбочина от 35 m, от които се взе-
мат пробите). Измерено е, че в кладенчевата вода 
тритият е в границите на 0,003 до 0,01 Bq/dm3. 
(Концентрацията на трития в подземните води е 
под 0,01 Bq/dm3, което е границата на трития във 
водата за пиене). Същевременно ограничението за 
трития, който трябва да постъпи в океана, е 60 000 
Bq/dm3, а реакторите BWR освобождават 1500 Bq/
dm3. Установено е, че различните кладеници имат 
различно поведение и са разработени 3 случая за 
обяснение на тези разлики. 
 Тези работи показват, че учените в Япония 
продължават да изследват последствията от ава-
рията във Фукушима и да намират теми за науч-
но дирене, но това едва ли оправдава нанесените 
щети от ядрената катастрофа. 
 11. Правителството на Япония и разходи-
те на ТЕПКО
 Ядрената катастрофа струва на ТЕПКО раз-
ходи, които се оценяват на 150 до 187 млрд. евро 
(това е към октомври 2013 г.). Все пак ТЕПКО  в 
средата на април 2011 г. предостави финансова 
компенсация както на евакуираните от околности-
те на ядрените централи, така и на тези, които не 
трябва да напускат домовете си. За всяко домакин-
ство ТЕПКО плати по 1 млн. йени (по това време 
това се равнява 8300 евро), а на всяко домакинство 
отделно по 750 000 йени (6250 евро).  Това означа-
ва, че около 50 000 домакинства са получили око-
ло 50 млрд. йени (415 млн. евро). 
 Правителството на Япония изготвя план за 
отстраняване на последствията от аварията във 
Фукушима. Планът предвижда да се премахнат 
горивните елементи от басейните за отработено 
гориво на реакторите от 1 до 4 в 2013 г. До 2021 г. 
реакторите от 1 до 3 трябва да се ремонтират, а 
остатъците от реакторите да бъдат премахнати до 
2025 г. Следва събаряне на сградите на реакторите 
и турбинните помещения. Всичко трябва да при-
ключи до 2041 – 2051 г. 
 Накрая, при една среща на правителството 
на Япония на 14 септември 2012 г. се взе решение 
постепенното отказване от ядрената енергия 
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до 2030 г. По-късно се реши до 2040 г. Правител-
ството на Япония заяви, че ще положи всички уси-
лия, за да постигне тази цел. След няколко дни оба-
че правителството на Япония преразгледа това си 
решение, а и натискът от индустрията беше голям. 
С аргументите, че отказът от ядреното снабдяване 
с електроенергия ще натовари допълнително ико-
номиката на страната (вносът на нефт, въглища и 
газ), но остави отворено времето за извеждане от 
експлоатация на атомните електроцентрали. 
 През сeптември 2020 г. върховният съд в 
Сендай постанови, че японското правителство 
и ТЕПКО са отговорни за бедствието и им на-
реди да заплатят 9,5 млн. евро като щета на жите-
лите за техните загуби на поминъка, които те имат 
до момента на бедствието. 
 И така, какъв е резултатът: четири от шесте 
ядрени реактора във Фукушима като резултат от 
природното бедствие са разрушени! Другите два 
(5 и 6 реактора) са спрени от експлоатация в края 
на януари 2014 г. Изселени са много хиляди хора, 
които едва ли ще се завърнат някога по местата, 
които са обитавали. Има множество радиоактивни 
изотопи, които са покрили земята и дълги годи-
ни ще минат, докато почвата се оправи и започне 
да дава реколта, което се очаква от нея. Ядрената 
авария повиши скепсиса у много хора за необхо-
димостта от ядрена енергия в производството на 
електроенерия. Не на последно място аварията се 
оценява на 187 млрд. евро, като по отстраняване 
на ядрената авария ще се работи през следващите 
20 до 30 години. 
 Въпреки че преживява ядрена катастро-
фа, причинена от страшно земетресение, което е 
последвано от мощно цунами, префектура Фуку-
шима днес е процъфтяваща провинция, в която 
индустриалното производство бележи изключите-
лен напредък, а усилията за извеждане от експло-
атация и реконструкция на реакторите напредват.
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THE FUKUSHIMA-DAYICHI ACCIDEN
Ivelin Kuleff

Аbstract: The article tells about how the earthquake happened and went, leading to a terrible accident in the nuclear 
reactors. It tells about tsunami waves, the evacuation of the population, the TEPCO reactors and the problems 
with the cooling water. A comparison has been made between Fukushima and Chernobyl. It tells about the levels 
of radiation of the staff and the population, as well as the response abroad, the work of scientists in 2020. It tells 
about the damage caused by this accident and the measures taken by the government and company to eliminate the 
consequences of the nuclear catastrophe.
Key words: Fukushima, earthquake, tsunami, radiation of the staff and population, measures by the government.
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 Между имената на учените и творците на 
България, работили в началото на ХХ в. за духов-
ното и стопанското възраждане на нашата Родина 
след продължителното турско владичество и за 
издигането ѝ до нивото на европейските народи, с 
право се нарежда и  името на един скромен учен и 
творец – професор д-р Тодор Стоянов Моров (Фо-
тос 1). Роден в будния предбалкански град Габро-
во на 30 март 1877 г., той е израсъл в бедно и родо-
любиво семейство, в което отрано бил  възпитан в 
скромност и трудолюбие. Учил и завършил в из-
вестната Априловска гимназия в родния си град, 
където проявява първи интереси към естествени-
те науки. След завършването на гимназията учи-
телства  една година в с. Поповци (Габровско), но 
през 1898 г., макар  с оскъдни средства, воден от 
желание за повече знания и образование, заминава 
да следва в Германия. В известния по това време 
Ludwig Maximilian Universität в гр. Мюнхен мла-
дият студент записва специалността Естествена 
история и се насочва по-конкретно към Катедрата 
по зоология, ръководена по това време от светов-
ноизвестния немски учен проф. Рихард Хертвиг.
 В Мюнхенския  университет Т. Моров про-
явява завидно трудолюбие и упоритост и само за 
няколко месеца научава много добре немски език, 
чете немски класици, даже сам пише стихове. За 
този период от  следването на Моров в  универси-
тета неговият състудент Ил. Илиев пише по късно 
във в. „Мир“ (1941) следното: „Неговите нявгаш-
ни състуденти от Мюнхен могат да разкажат 
за изумителната памет на този млад българин, 
който наизуст е декламирал целия „Вилхелм Тел“ 
и „Фауст“… Сам той на младини в Германия е 
писал и е имало издадени негови стихове на нем-
ски език“.  

 По време на следването си в университета Т. 
Моров проявява по-конкретни интереси към цито-
логията и  ембриологията на безгръбначните жи-
вотни, както и към изучаване на  едноклетъчните 
паразити на животните и човека. Проявените от 
Моров любознателност, трудолюбие и упоритост 
по време на следването му, както и неговата скром-
ност, направили много добро впечатление и на не-
говия ръководител проф. Рихард Хертвиг, който го 
приел много добре и му разрешил в последните 
години на следването му да живее и работи в не-
говата университетска лаборатория. През 1891 г. 
младият студент завършва успешно Мюнхенския 
университет, получава докторска научна степен и 
е поканен за асистент на проф. Р. Хертвиг, което 
д-р Моров приема с благодарност. Неговата док-
торска дисертация на тема „Върху развитието на 
хрилете на костните риби“ („Über die Entwicklung 
der Keimen bei Knochenfischen“) е публикувана 
още следващата година в авторитетното немско 
списание „Archiv für microskopische Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte“ (1902). 
 Като асистент на проф. Р. Хертвиг д-р Моров 
поема от 1892 г. учебни занятия и изследовател-
ски задачи и като асистент в Опитната станция по 
риболовство към Висшето ветеринарно училище 
в Мюнхен. Тук той извършва първите си изслед-
вания върху някои патогенни едноклетъчни пара-
зити на рибите, тук се заражда и интересът му към 
ихтиологията и рибовъдството, които са твърде 
слабо развити тогава в България. По това време 
едно от смъртоносните заболявания по младите 
шаранчета, развъждани в изкуствени условия не 
само в Германия, но и в Европа, било някакво кож-
но заболяване на рибите с неизвестен причинител.  
Младият български учен успял да установи, че 
това заболяване се причинява от един микроско-
пичен представител на инфузориите, който той 
подробно изучил в морфологично и таксономично 
отношение  и описал в известното научно списа-
ние „Zoologischer Anzeiger“ (1902) като нов за на-
уката вид под името Chilodonella cyprini. Причи-
нителят на заболяването, разпространено и днес 
в целия свят и  известно като Хилодонелоза, носи 

БЕЛЕЖИТ  УЧЕН  И  ОРГАНИЗАТОР
НА РИБАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 

(80 години от смъртта на проф. д-р Тодор Стоянов Моров)

Акад. Васил Големански,
ИБЕИ при БАН

Фотос 1. Проф. д-р Тодор 
Моров (1877 – 1941)
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в научното си име и името на българския си от-
кривател. А три години по-късно, в съавторство 
с немския паразитолог D-r Josev Fiebiger, нашият 
учен открива и описва и втори патогенен еднокле-
тъчен паразит на рибите от разреда на кокцидиите 
(Coccidia). Този широко разпространен протозоен 
паразит,  причинител на  смъртоносни възпаления 
на червата на сладководните риби, е описан като 
нов за науката вид в авторитетното научно списа-
ние „Archiv fÜr Protistenkunde“ (1905)  под името 
Eimeria subepithelialis, а заболяването е познато 
като Чревна кокцидиоза по рибите. 
 От есента на 1903 г. д-р Т. Моров се завръща 
в България и от 1 септември започва работа в Ми-
нистерството на търговията и земеделието като 
инспектор по риболова в страната. От този ден, до 
края на своя живот,  той остава тясно свързан и с 
проблемите на българското риболовство и рибо-
въдство, за чието организиране и развитие отдава 
голяма част от своите сили и време. Но по това 
време в България се развиват бурни политически 
борби и събития  и д-р Т. Моров напуска минис-
терството през 1905 г. и започва работа като учител 
по естествена история в Първа мъжка гимназия в 
София, където преподава 2 години. През 1907 г. 
тогавашния цар Фердинанд е „бурно освиркан“ от 
студентите в Народния театър в София и голяма 
част от старите преподаватели в Софийския уни-
верситет са уволнени. На тяхно място от прави-
телството са поканени и назначени нови техни  за-
местници главно от софийските гимназии и един 
от тях е и д-р Т. Моров. От есента на 1907 г. той 
е назначен за преподавател по зоология на място-
то на  неговия по-възрастен колега и основател на 
Зоологическия институт при университета проф. 
д-р Георги Шишков. Но само година след това ста-
рите университетски преподаватели са възстано-
вени на местата си и д-р Моров отново се завръща 
като учител в Първа мъжка гимназия. Като учител 
в гимназията той е привлечен и води занятия по 
паразитология  и в Бактериологическия институт 
към Министерството на народното здраве. След 
нови правителствени промени, от 1914 г. д-р Т. 
Моров отново е поканен в Министерството на зе-
меделието за началник на риболова в България и 
той с голяма енергия се захваща с организацията 
и развитието на  риболовното дело у нас. Обика-
ля неуморно страната и организира, ръководи и 
контролира рибовъдната и риболовната дейност в 
Черно море, по р. Дунав и вътрешните водоеми, 
участва в създаването на първите по-големи рибо-
въдни стопанства у нас.
 През този неспокоен период от неговият 

живот д-р Т. Моров не прекъсва дейността си и 
като учен и изследовател. Той посещава няколко 
пъти Германия и други европейски страни с цел 
научни  срещи и краткосрочни специализации в 
известни университети в Мюнхен, Гренобъл, Три-
ест, Неапол и др. Особено ползотворно е преби-
ваването му в Неаполската зоологическа станция 
и в Триест, където има възможност да изучава ед-
ноклетъчните паразити на главоногите животни 
в Средиземно море. През 1906 г. той публикува 
в едно от най-известните по това  време научно 
списание в областта на протозоологията – „Archiv 
fÜr Protistenkunde“, резултатите от установяването 
на жизнения цикъл и цитологията на паразитния 
ендопаразит  на насекомите Adelea zonula. А през 
1908 г. в същото списание публикува и обширна 
статия на повече от 220 страници, посветена на 
морфологията, цитологията и жизнените цикли на 
споровите едноклетъчни паразити на главоногите 
животни в Средиземно море. Тя е единствена по 
широта и  задълбоченост студия върху паразитни-
те едноклетъчни животни на главоногите животни 
(сепии и октоподи), която се цитира и днес в спе-
циалната паразитологична литература в света. В 
тази забележителна студия е направено прецизно 
описание на морфологията, цитологията и жизне-
ните цикли на 21 вида изследвани от него едно-
клетъчни паразити на главоногите, 15 от които са 
описани за първи път в науката. Студията е бога-
то илюстрирана и с над 80 оригинални рисунки, 
изготвени лично от автора, които го представят 
като изключителен микроскопист и художник. За 
голямата всеотдайност на младия български учен 
към изследователската дейност през този период 
от живота му свидетелства и следният факт. През 
1907 г., по време на  университетската криза и от-
страняването на старите професори от Софийския 
университет, д-р Т. Моров получава покана от то-
гавашния министър на просветата да се завърне 
и заеме професорско място, която той отказва в 
писмо от 7 юли 1907 г. със следните мотиви: „Ува-
жаеми г-н Министре, позволявам си да ви съобщя, 
че сега съм зает с редактирането на най-труд-
ните глави от моята научна работа, вследствие 
на това ми е необходима голяма литература, коя-
то аз най-после успях да набавя чрез заемане на 
нужните съчинения из Виена и Прага… Моля Ви 
най-учтиво Господин Министре, да благоволите 
да ми разрешите да остана в Триест до към сре-
дата или края на август…“.
 Още в първите две десетилетия на ХХ в. д-р 
Т. Моров е вече известен европейски учен – ци-
толог и паразитолог, и неговите научни приноси 
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се печатат в най-авторитетните научни списа-
ния в чужбина. Убедителен пример за това е на-
пример статията му „Nukleolen, Kariozomen und 
ihre Funktion“, публикувана в сп. „Zentralblatt fÜr 
Physiologie“ (1907), в която той изяснява ролята на 
хромидиите в клетките на животните и човека и 
изказва мнения, несъвпадащи с мнението на таки-
ва известни светила от това време като Р. Хертвиг 
и Р. Голдшмид. Десетилетия по-късно дискусион-
ните въпроси и научните изводи на д-р Т. Моров 
в тази публикация за ядрено-цитоплазмената об-
мяна в клетката са потвърдени и от съвременните 
молекулярнобиологични изследвания. Забележи-
телни са и неговите изследвания и публикации 
върху копривните клетки на някои видове корали 
(1909), върху морфологията и размножаването на 
едноклетъчни видове  радиоларии  от Средиземно 
море (1909, 1910), върху развитието и функция-
та на очите при някои морски ракообразни (1911, 
1912), върху саркоспоридиите на животните и 
човека (1915) (Фотоси 2, 3), за  физиологично-
то значение на клетъчните ядра за формиране на 
мускулатурата при животните (1918), върху хис-
тогенезата и развитието на ретината в очите на 
безопашати земноводни животни (1922) и др. 
 Вече известен и утвърден учен в Европа и 
света, д-р Т. Моров е избран от 1.01.1919 г. за ре-
довен доцент по сравнителна анатомия и хистоло-
гия в Софийския университет. Започва нов период 
от неговата дейност, свързан с организирането и 
разширяването на биологичното образование в 
нашата страна и подготовката на научни кадри 

в областта на морфологията, анатомията, хисто-
логията,  цитологията и физиологията, които до 
това време са все още слабо развити в България. 
А през 1922 г. доц. д-р Т. Моров е избран за редо-
вен професор в университета и чете основен курс 
по Сравнителна анатомия и хистология на гръб-
начните животни. Неговата встъпителна лекция 
като професор е „Елементите на клетката и фи-

Фотос 2. Титулна страница на студията на проф. Мо-
ров  за Саркоспоридиите на животните и човека

зиологичното им значение“. За улесняване на сту-
дентите в тяхното обучение е написал 2 обемисти 
учебника – „Обща сравнителна ембриология“ и 
„Сравнителна анатомия на гръбначните живот-
ни“, които дълги години са ползвани не само от 
студентите биолози, но и от студентите медици и 
ветеринари. Но в сравнително млада и творческа 
възраст проф. д-р Т. Моров заболява от тежка про-
гресираща болест и смъртта прекъсва жизнения 
му път на 26 юли 1941 г. на 64 години. 
 Не по-малко значимо е и делото на проф. 
д-р Т. Моров за развитието на българската ихти-
ологична наука и на българското сладководно и 
морско рибовъдство и риболов. При своите посе-
щения в европейските страни той се запознавал и 
с развитието на рибовъдството в тях като важен 
икономически ресурс. Още след завръщането си 
в България през 1903 г. и назначаването му за ри-
боловен инспектор той предприел изследвания и 
върху българската рибна фауна, върху състояние-
то и възможностите за развитие на изкуствено ри-
бовъдство във вътрешните водоеми и по р. Дунав 

Фотос 3. Илюстрации на развитието на Саркоспори-
диите в мускулите на животни, рисувани от проф. 
Моров. Поради липса на микрофотография по това 
време той сам е илюстрирал своите научни наблю-
дения и статии с много точни и прецизни рисунки



НАУКА – кн. 1/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

50

ЛИЧНОСТИ

живота си. Пише редица статии, в които разкри-
ва възможностите за интензифицирането на ри-
бовъдството и риболова в България, настоява за 
одържавяване на даляните по българското черно-
морско крайбрежие, за въвеждането в страната ни 
на нови високопродуктивни видове риби и др. Го-
лемите заслуги на проф. Моров за развитието на 
българското рибовъдство и риболов са оценени по 
следния начин в некролога за неговата смърт, пуб-
ликуван в  сп. „Рибарски преглед“ (1941): „Нему 
дължим заслугата за обособяването на родното 
рибарство като важен стопански отрасъл, из-
важдането му от неговата първобитност и по-
ставянето му на здрави научни основи“.
 Като професор в Софийския университет, а 
и като държавен инспектор по риболова в Бълга-
рия, проф. д-р Т. Моров  бил уважаван от неговите 
колеги, студенти и съратници заради активната му 
и международно известна научна дейност, прин-
ципност, скромност и работоспособност. Неговата 
асистентка А. Желязкова-Паспалева пише за него 
като професор в университета: „Той симпатизи-
раше на трудолюбивите студенти и сътрудници 
и не беше общителен с ония, които не обичаха на-
учния труд или го ласкаеха“. Проявявал се и като 
покровител на бедните студенти, а когато някои от 
тях не намирали работа като учители по полити-
чески причини, той им съдействал за назначава-

и крайбрежието на Черно море. През 1910 г. изна-
ся обширен доклад пред Рибарския съюз към Бъл-
гарската търговска камара в Русе, в който посочва 
големите възможности за развитие на изкуствено 
рибовъдство в страната ни и стопанските изгоди от 
това. По късно публикува и обширни статии върху 
„Стопанското значение на рибарството и състоя-
нието му в България“ (1919), както и за „Нашата 
риболовна политика“ (1920). И като университет-
ски професор по-късно проф. д-р Т. Моров следи 
и пише нови статии в печата за интензифициране 
на дунавския риболов (1927), върху проблемите 
на черноморския ни риболов (1927) и др., в които 
настоява държавата да обърне по-голямо внима-
ние на този важен за икономиката на страната ни 
източник. С цел подпомагане на риболовното дело 
у нас той издава през 1931 г. и „Кратко ръковод-
ство по сладководните риби в България“ (93 стр.), 
което всъщност представлява първата българска 
научна монография върху рибите в страната ни. В  
нея проф. Моров дава морфологични описания на 
61 вида сладководни риби, установени дотогава у 
нас, както и данни за тяхното разпространение и 
биологични особености.
 Проф. Д-р Т. Моров е  пръв председател на 
Рибарския съюз в България, учреден през 1929 г. 
(Фотос 4). Участва в организирането и издаване-
то на сп. „Рибарски преглед“ от 1934 г. до края на 

Фотос  4. Учредителите на Рибарския съюз в България (1929). Седнал в средата на първия ред е първият 
председател на съюза проф. д-р Т. Моров
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ЛИЧНОСТИ

нето им като чиновници и деятели по риболова в 
страната. 
 Неоценимо е делото на проф. д-р Тодор Мо-
ров като един от първите  международно извест-
ни учени и преподаватели в младия Софийски 
университет в началото на ХХ в., оставил трайни 

следи и в световната наука. Той е блестящ пример 
и за родолюбие, активна научна и организаторска 
дейност за стопанското развитие на нашата стра-
на, достоен пионер на  научното рибовъдство и 
стопанския риболов в България.

PROMINENT SCIENTIST AND ORGANIZER OF FISHERIES IN BULGARIA
(80 Years of the Death of Prof. Dr. Todor Stoyanov Moroff)

Vassil Golemansky
Аbstract: The article presents short biographical notes about the life and creative achievements of Prof. Dr. 
Todor Moroff, one of the most famous Bulgarian scientists and economic organizers in the country in the period 
before the Second World War. After graduating in Germany in 1891, he was immediately invited to work as 
an assistant at the University of Munich, where he published a number of articles and studies in German 
in the field of animal parasitology, cytology and histology. Some of them are still cited today in the world 
scientific literature. Returning to Bulgaria, he took over the functions of state inspector of fisheries, organized, 
managed and assisted in the establishment of the first fish farms and the Fishing Union in Bulgaria (1929). 
From the beginning of the 1920s he was a professor at Sofia University, where he established and directed the 
Department of Comparative Anatomy, Histology and Cytology of Animals to his death in 1941. Generations of 
biologists, physicians and veterinarians in Bulgaria have studied from his voluminous textbooks on „General 
Comparative Embryology“ and „Comparative Anatomy of Vertebrate anumals“.
Key words: parasitology, anatomy, cytology, ichthyology, fishing. 

SECTION „BIOLOGY“ – UNION OF SCIENTIST IN BULGARIA
INSTITUTE OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RESEARCH – BULGARIAN 

ACADEMY OF SCIENCES

International Seminar of Ecology will be held on line from 29th to 30th September 2021. 
The main subject of the Seminar is „Current trends of Ecology“.

The main topics are:
1. Biodiversity. Conservation Biology
2. Biotic and Abiotic Impact on the Living Nature. Ecological Risk. Bioremediation 
3. Ecosystem Research and Services. Landscape Ecology
4. Ecological Agriculture. Ecological Education

The Seminar is traditionally organized by the Section „Biology“, Union of Scientists in Bulgarian and the Institute 
of Biodiversity and Ecosystem Research – Bulgarian Academy of Sciences. 
During the years the Seminar has provided an opportunity for students, PhD students, young, and well known 
scientists to present their scientific results, to deal information and knowledge. 
 
Additional information, First Invitation and Registration Form are available on websites

                         https://seminarofecology.wixsite.com/2021 and http://www.iber.bas.bg/?q=en  
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 Въпреки отминалите години, интересът на 
обществото към революционното ни движение от 
епохата на Възраждането не намалява. В отговор 
на това се появяват нови критични изследвания, 
публикуват се мемоари и различни документи. На 
този период от българската история са посветени 
много литературни произведения, както и публи-
цистични материали в ежедневния печат. Но ця-
лостният образ на революционните ни дейци от 
онези времена не би могъл да бъде разкрит, ако не 
знаем как са изглеждали те, какъв е техният вън-
шен вид. Тази информация би могла да се добие 
от описанието, дадено от съвременници, но така 
също и от запазени техни портрети – създадени 
както от художници, така и от фотографи. Тук 
ще бъде обърнато внимание именно на снимки, 
представящи някои участници в нашето револю-
ционно движение. Разглежданите фотографии са 
от Научния архив на Института за исторически 
изследвания към БАН (НА на ИИстИ – БАН) и от  
Сб. „Портрети и снимки“, Български исторически 

архив – Национална библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ (Сб. „Портрети и снимки“, БИА – 
НБКМ).
 Много от запазените в нашите архиви фо-
тографии показват българските революционе-
ри, въоръжени и облечени във военни униформи 
по европейски образец или в типично за нашите 
земи хайдушко облекло. Често тези фотографии 
са правени във връзка с участието им в чети, въс-
тания и като цяло в революционните събития от 
епохата. Много революционни дейци, но също и 
други българи, които не са взели оръжие в ръка, 
но са оказвали сериозна помощ на революцион-

ЗА НЯКОИ ПОРТРЕТИ НА НАШИ 
РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙЦИ

Гл. ас. д-р Чавдар Ветов,
Институт за исторически изследвания – БАН 

Фотос 1. Снимка на Васил Левски, съхранявана в 
НА на ИИстИ – БАН [3, а.е. III 191]

Фотос 2. Снимка на Васил Левски, съхранява се в 
НА на ИИстИ – БАН [3, а.е. II 567]

ното движение, са се фотографирали в цивилно 
облекло като обикновени граждани, без по нищо 
да личи, че са свързани с националноосвободител-
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ното движение. Целта на настоящия материал е да 
разгледа няколко такива фотографии.
 Личността на Васил Левски – идеолог на ор-
ганизираното националноосвободително движе-
ние, винаги е предизвиквала интерес. Поради тази 
причина неговите фотографии са особено ценни. 
Дигитализирани, те могат да се видят на сайта 
на Национален музей „Васил Левски“ в Карлово. 
През годините се появяват предполагаеми недока-
зани до момента портрети на В. Левски, материал, 
посветен на този въпрос, е публикуван в пресата1. 
Към момента са известни няколко безспорно ус-
тановени персонални портрета на Левски, както и 
общи снимки, на които той е един от заснетите [1, 
2, c. 10], вкл. на сайта на музея „Васил Левски“ 
в Карлово. Eдин от персоналните портрети го 

гарска легия. Два от неговите портрети, предста-
вящи го в цивилно облекло, са правени в една и 
съща сесия, на тях Левски е в градско облекло и с 
карирана риза [1, с. 20]. Разликите са, че на единия 
портрет Левски е бюст (Фотос 1), а на другия е 
седнал, полуръст (Фотос 2).
 Пореден негов цивилен портрет2, за който 
се смята, че е направен в Букурещ, го представя 
бюст, в градско облекло. Фотографията е датира-
на различно, според едно от мненията, тя е от пе-
риода 1863 – 1868 г. [4, с. 153]. Според друго мне-
ние, снимката е от 1872 г. [1, c. 168 – 169].  Именно 
тази фотография е била използвана от турската 

1 В. 168 часа, 27. 09. 2018 г. https://www.168chasa.bg/article/7073167 . Посетен на 14. 10. 2020 г.
2 Снимката е публикувана в [1, с. 168], eкземпляр се съхранява  в [4, а.е. С65], както и в [3, а.е. І510, І613 
и І813].

Фотос 3. Снимка на Васил Левски, съхранявана в 
НА на ИИстИ – БАН [3, а.е. I 813 ]

представя в традиционно хайдушко облекло, като 
участник в четата на Панайот Хитов от 1867 г. На 
другия е в характерна за времето военна унифор-
ма, близка до тази на участниците в Първата бъл-

Фотос 4. Снимка, съхранявана в НА на ИИстИ – 
БАН [3, а.е. I 246 и а.е. III 085]

ПОГЛЕД	КЪМ	МИНАЛОТО
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полиция при издирването на Левски3. Снимката 
е  издадена и като картичка с напечатан текст – 
„Войвода Васил Левски Дякона“ (Фотос 3). Екзем-
пляри от портретите на Левски се пазят и в други 
български архиви.
 В Архива на ИИстИ – БАН 
се съхраняват няколко фотогра-
фии, които е възможно да са на 
Васил Левски4. Според описание-
то на едната, заснетият е Левски, 
облечен в гръцки дрехи (Фотос 
4). Фотографираното лице е в ти-
пично за гръцкото население об-
лекло, без оръжие. Подложката 
на снимката е с печатан надпис с 
авторите, които са Т. Хитров и Бу-
реш – София. Ателието е „Славян-
ска фотография“, намиращо се до 
Александровската градина, меж-
ду Войнишката и Рилската улица. 
Известно е, че тези двама фото-
графи работят заедно в столицата 
от 1880 г. под името „Славянска 
светлописница“ и „Славянска 
фотография“. По-късно Хитров 
създава свое самостоятелно ате-
лиe  [5, c. 34]. Т.е. не би могло те 
да са фотографирали Левски, но е 
възможно те да са преиздали ста-
ра снимка. С молив върху плика, 
в който се съхранява фотография-
та, е нанесен, неизвестно от кого, 
ръкописен надпис „В. Левски?“. Екземплярът 
носи печат на Научен институт „Христо Ботев“. 
Тук трябва да се има предвид, че този институт е 
създаден през 1945 г. с председател Михаил Ди-
митров и секретар Александър Бурмов – историци 
със сериозен принос в изследването на Възражда-
нето. През 1953 г. Институтът е преименуван на 
„Ботев-Левски“ с директор Михаил Димитров. 
Т.е. копието би трябвало да е направено в периода 
след 1945 г. Това се потвърждава и от факта, че 
след като фотографията е постъпила там, то тя е 
заведена в книгата на постъпленията на сбирка 

„Изображения и портрети“ на 15 април 1950 г. под 
номер 742. Текстът към нея гласи „Васил Левски? 
Прав, цял ръст в евзонско облекло. Букурещ“.
 Пак там е отбелязано, че снимката е преда-

3 Изследователят В. Комбов от Национален музей „Васил Левски“ в Карлово откри екземпляр от този порт-
рет през 2018 г., съхраняван в архив в Истанбул. Информация по този въпрос бе разпространена в пресата: 
https://www.mediapool.bg/istoritsi-pokazaha-novootkrita-snimka-na-vasil-levski-news287256.html и др.
4 Освен разгледаните тук фотографии, в Архива на ИИстИ се съхраняват две групови снимки, към чието 
описание е указано, че един от заснетите е Васил Левски. Това са [3, а.е. II 700], представяща членове на 
Пазарджишкия революционен комитет, и [3, а.е. III 136], представяща членове на Чирпанския революцио-
нен комитет. Към момента няма неопровержими доказателства за твърдението, че един от заснетите на тях 
е Левски.

Фотос 5. Снимка, съхранявана в НА на ИИстИ – 
БАН [3, а.е. II 744]

дена в Института от Асен Белковски, за когото е 
записано, че е племенник на Хитров – може би 
става дума за Тома Хитров – известния револю-
ционер и фотограф от епохата на Възраждането, 
който работи и след Освобождението, и както се 
отбеляза по-горе, е направил (преиздал) снимката. 
Хитров е автор на фотографии на много други ре-
волюционни дейци. Вероятно предалият снимката 
Асен Белковски е известният художник Асен Или-
ев Белковски (1879 – 1957). Според описанието на 
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неговия архивен фонд [6, c. 72], то там се пазят 
и фотографии на двамата братя Никола и Тома 
Хитрови, което навежда на предположението, че 
именно художникът Асен Белковски е племенник 
на Т. Хитров и човекът, предал снимките на Ин-
ститута. Към момента, поради липса на други дан-
ни, не може да  се даде сигурен отговор на въпроса 
Левски ли е на разглежданата снимка.
 Другата фотография (в книгата на постъпле-
нията тя е под № 2301) представя група от три лица 
в цивилно облекло, като според описанието към 
нея един от тях е Васил Левски (Фотос 5). Сним-
ката е дело на Милош Костич от Белград. Той е 
автор на портрет на революционния деец Дими-
тър Горов от 1880 г., също така и на братовчеда на 
Левски и революционен деец Васил Караиванов. 
Фотографирал е и Петър Куюмджиев, участвал 
в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 
Негово дело е и снимката на участника в Сръб-
ско-турската война от 1876 г. Христо Стоянов . Т.е. 
този фотограф е бил познат сред революционни-
те ни дейци и е възможно да е заснел и Левски. 
Снимката е предадена в архива на ИИстИ на 26 

5 Разгледаните фотографии се съхраняват в сб. „Портрети и снимки“ към БИА – НБКМ [4].
6 Негови снимки се съхраняват и в сб. „Портрети и снимки“ към БИА – НБКМ [4].

Фотос 6. Кочо Чистеменски. Снимката се съхраня-
ва в НА на ИИстИ – БАН [3, a.e. I 254]

юни 1970 г., като е записано, че оригиналът е от 
архива на Стефан Савов във Враца. В графата от 
кого е предоставена е посочена фотолаборатори-
ята при ИИстИ – вероятно там е направено копи-
ето, предоставено от Савов. Както и при другата 
снимка, така и тук, липсват допълнителни дан-
ни, от които можем да заключим кое е лицето на 
снимката – Левски или някой друг. В тази връзка 
се отправя апел към всички професионални исто-
рици, а така също и други изследователи на наше-
то минало, ако са се натъквали на разглежданите 
снимки в различни архивни институции или част-
ни колекции, да вземат отношение към темата, за 
да се изясни въпросът кой е фотографираният на 
двете снимки.
 Комитетският деец и участник в Априлско-
то въстание Кочо Чистеменски е заснет като обик-
новен гражданин, чийто образ с нищо не издава 
неговите революционни занимания. Той е роден 
през 1841 г. в района на Пазарджик. Живее и рабо-
ти като обущар в Пазарджик, a от 1868 – 1869 г. се 
преселва в Пловдив. Включва се в революционно-
то движение, среща се с Панайот Волов и Георги 
Бенковски, в дома му се събират революционни 
дейци. Захари Стоянов пише, че когато влязъл в 
неговата къща, то нарeдбата била като „на един 
български патриот“ [7, с. 217]. На стените висели 
картини на Николай Павлович, представящи вли-
зането на цар Симеон в Цариград, имало и един 
револвер. Когато Априлското въстание избухва, 
Кочо Чистеменски заминава за Перущица, където  
се включва във въстанието – подпомага изграж-
дането на укрепления. Турските войски и баши-
бозукът успяват да пробият отбраната и за да не 
попадне със семейството си в ръцете на турците, 
той убива жена си и детето си, след което се само-
убива. Кочо Чистеменски е фотографиран най-ве-
роятно по време на престоя си в Пловдив в цивил-
но, традиционно за българите от епохата облекло, 
а не в европейски костюм6 (Фотос 6).
 Част от фотографиите на български револю-
ционни дейци са дело на австрийския фотограф 
Йозеф Хабшид, който работи по българските 
земи. Той е автор на портретна снимка на рево-
люционните дейци от Русенския комитет Трифон 
Газиев и Тома Кърджиев (по-възрастния) в цивил-
но градско облекло (Фотос 7). Именно Кърджиев 
е и един от създателите на  комитета през 1871 г. 
От тогава е и датирана снимката. По това време 
той живее в Русе (преселва се там през 1860 г.) и 
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е член на читалище „Зора“ и председател на мла-
дежкото певческо дружество в града. През същата 
година (т.е. 1871 г.) заема и длъжността секретар 
на българската митрополия. За него казват, че бил 
един от „народолюбивите момци в Русе“ [8, c. 152] 
Вероятно снимката е направена в Русе или някъде 
в региона.

 Георги Данчов е революционен деец от Чир-
пан. Известен зограф, занимава се и с фотография. 
Работи за откриване на читалище и за културното 
развитие на родния си град. През 1869 г. се запоз-
нава с Левски, става член на основания тогава ре-
волюционен комитет, eдин от най-близките негови 
сподвижници. Арестуван е за революционната си 
дейност през 1873 г. и изпратен на заточение. Фо-
тографиран е заедно с други двама, вероятно не-
гови приятели, в градско облекло (Фотос 8), въз-
можно е да са членове на местния революционен 
комитет, но поради липса на данни, това остава 
неясно.
 Хаджи Димитър е един от най-изявените 
революционни дейци, чието дело е свързано ос-
новно с четническите действия от 60-те години на 
XIX век. В общественото съзнание той остава с 
образа си на хайдутин, въоръжен с пушка и сабя 
и в хайдушко облекло, т.е. така, както традицион-
но са представяни хайдутите. Но съвсем различен 
негов образ е запазен на фотография, той е в ци-

Фотос 7. Трифон Газиев и Тома Кърджиев. Сним-
ката се съхранява в НБКМ [4, а.е. C 102]

Фотос 8. Георги Данчов. Снимката се съхранява в  
НА на ИИстИ – БАН [3, а.е. I 179]

Фотос 9. Хаджи Димитър.  Снимката се съхранява 
в НБКМ [4, a.e. C 1715]

вилно облекло, в костюм – нищо в снимката не 
подсказва, че това е войвода на чета. На един от 
запазените екземпляри е нанесен надпис, най-ве-
роятно дело на самия Хаджи Димитър „За спомен 
изпровадам на първи юлия 1868“  – т.е. снимка-
та е изпратена малко преди заминаването на че-
тата (Фотос 9). В тази чета взима участие и Спи-
ро Джеров, участник в Критското въстание и във 
Втора българска легия. Фотографиран е в цивилно 
градско облекло с фес (Фотос 10). Тъй като той за-
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гива в едно от сраженията на четата, то снимката 
е правена не по-късно от пролетта – началото на 
лятото на 1868 г.
 След Освобождението много от нашите ре-

волюционни дейци, както мъже, така и жени, се 
фотографират в традиционно градско облекло. 
Известни са такъв тип персонални портрети на 
Тонка Обретенова и дъщеря ѝ Петрана, фотогра-
фирани  в Русе през 1879 г.  (Фотос 11). Мария Су-
тич, участничката в четата на Георги Бенковски, е 
заснета в цивилно гражданско облекло, на средна 
възраст (Фотос 12).
 В настоящият материал бяха разгледани фо-
тографии, съхранявани в НА на ИИстИ – БАН [3] 
и в Сб. „Портрети и снимки“, БИА – НБКМ [4], 
представящи революционни дейци от различни 
краища на българските земи, заснети в градско 
европейско или традиционно за тези земи об-
лекло. В повечето случаи автори са фотографи 
чужденци, работещи на Балканите. Някои от ре-
волюционните дейци за кратко или по-дълго пре-
бивават в Румъния, поради това техните портрети 
са направени именно там. За съжаление липсват 
подробности около направата на снимките. Често 
фотографиите в цивилно облекло са единствени 
източници на информация за външния вид на на-
шите революционни дейци – запазени са по една 
или две техни снимки от периода преди Освобож-
дението. По-късно, в свободна България някои от 
бившите революционери се снимат сравнително 

Фотос 10. Спиро Джеров. Снимката се съхранява в 
НА на ИИстИ – БАН [3, a.e. I 218]

Фотос 11. Тонка и Петрана Обретенови. Снимката 
се съхранява в НА на ИИстИ – БАН [3, a.e. I05]

Фотос 12. Мария Сутич. Снимката се съхранява в 
НА на ИИстИ – БАН [3, a.e. III 104]
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често, особено тези, които се включват в общест-
вения, културния и политическия живот на стра-
ната.
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ABOUT SOME PHOTOGRAPHS OF BULGARIAN REVOLUTIONARY ACTIVISTS
Chavdar Vetov

Absrtact: The article examines some photographs of Bulgarian revolutionaries from the period of the National 
Revival. The pictures are preserved in the archives of Institute for Historical Studies – BAS and Bulgarian Historical 
Archive – St. St. Cyril and Methodius National Library. The photographs present the revolutionaries not in military 
uniforms, but in civil dress – some of them in modern European suits, others in traditional clothing. Thanks to these 
pictures the modern society has different view on this important for our history period.
Key words: photographs, Revival, revolutionaries, April uprising, Ottoman empire, archives

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

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

На 29 и 30 септември 2021 г. ще се проведе on line „Международен семинар по екология“
под наслов „Съвременни тенденции в екологията“.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Биоразнообразие. Консервационна биология.
2. Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация.
3. Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология.
4. Екологично земеделие. Екологично образование.

Семинарът традиционно се организира от секция „Биология“ към Съюза на учените в България и Инсти-
тута по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките. През годините 
семинарът предоставя възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят техните 
научни резултати, да обменят информация и познания. 

Допълнителна информация, Първо информационно съобщение и Регистрационна форма може да се наме-
ри на websites       https://seminarofecology.wixsite.com/2021 и http://www.iber.bas.bg/?q=en  
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 Поради отдалечеността на Пелопонес (Мо-
рея) от българския държавен център, полуостровът 
заема периферно място във военнополитически-
те интереси на България през Средновековието. 
Българските военни кампании в него са съвсем 
епизодични в сравнение с походите в други час-
ти на Балканите. Тъй като Пелопонес не влиза в 
българската държава, тамошните славяни, които 
са твърде многобройни, запазват племенните си 
названия.
 При своите нашествия славянските племена 
се заселват на Балканския полуостров (включи-
телно на Пелопонес) като постоянни обитатели. В 
„Монемвасийската хроника“ (X – XI в.) подвласт-
ните на аварския хаган славяни, настанили се в 
Пелопонес по времето на византийския император 
Маврикий (582 – 602), са отъждествени с аварите: 
„И така, като завладели Пелопонес, аварите, без да 
се подчиняват нито на ромейския император, нито 
някому другиму, прекарали там 218 години, сиреч 
от 6096 година от сътворението на света [588 г.], 
която била шестата от царуването на Маврикий, 
та чак до 6313 година [805 г.], която била четвър-
тата от царуването на Никифор Стари [Никифор I 
Геник, 802 – 811]...“ [6, с. 67]. Според хрониката 
нашествениците избиват местното население или 
го принуждават да се изсели – например жители-
те на гр. Патрас намират нов дом чак в района на 
Калабрия (дн. гр. Реджо ди Калабрия, Италия) [6, 
с. 67, с. 70]. През двете столетия „славянократия“ 
на Пелопонеския полуостров ромейски стратег се 
разпорежда само в източната му част, от гр. Ко-
ринт до пл. Малеос [6, с. 67].  
 През 783 г. ромеите правят сериозен опит да 
възстановят властта си в Елада и Пелопонес. Ло-
готетът на дрома Ставракий подчинява славяните 
в Елада и настъпва в Пелопонес, като се сдобива 
с богата плячка и отвежда много пленници. Ви-
зантийският военачалник триумфално отпразнува 
победата си на Цариградския хиподром [3, с. 276]. 
Въпреки неговия успех, пелопонеските славянски 
племена съхраняват независимостта си. Те про-
дължават безнаказано да вършат набези, а през 
805 г. обсаждат гр. Патрас. Император Никифор 
I Геник организира успешен поход и ги усмиря-
ва, след това изпраща свещеници, които да ги по-

кръстят, и наново издига разрушените църкви и 
крепости в областта [6, с. 67 – 68]. Но през 839 
г. непокорните и войнствени славяни в Пелопо-
нес пак въстават [1, с. 161]. В своето съчинение 
„За управлението на империята“ ромейският ва-
силевс Константин VII Багренородни (913 – 959) 
отбелязва, че при управлението на византийските 
императори Теофил (829 – 842) и неговия син Ми-
хаил III (842 – 867) тамошните славянски племе-
на „се отцепили, станали независими и вършели 
опустошения, поробвания, плячкосвания, пожари 
и грабежи“. За стратег на Пелопонеската тема е 
изпратен протоспатарият Теоктист Вриений, кой-
то възстановява византийската власт в поверената 
му област. Последни се подчиняват славянските 
племена езерити (езерци) и милинги, живеещи в 
непристъпната планина Тайгет. Езеритите са при-
нудени да плащат данък от 300, а милингите – от 
60 номизми. При василевса Роман I Лакапин (920 
– 944) те отново се надигат. След ожесточена съ-
протива езеритите и милингите признават визан-
тийската власт, а данъкът и на двете племена е 
увеличен на 600 номизми. Впоследствие, поради 
опасността да се присъединят към нахлуващи-
те в Пелопонес славяни, данта им е редуцирана 
до стария размер [5, с. 217 – 219]. Двете племена 
запазват значителна автономия и са управлявани 
от свои князе. Намерили сигурно убежище в пла-
нината, тези храбри воини я напускат само за да 
вършат грабителски набези или да служат като 
наемна въоръжена сила на местните архонти [10, 
с. 139 – 140]. Значителното славянско присъствие 
в Пелопонес се доказва от стотиците топоними и 
хидроними (Арахова/ Оряхово, Велигости, Вели-
ка, Висока, Глогова, Горица, Граница, Кравари, 
Поляна, Селяни, Топорища и т.н.) със славянски 
произход, осеяли полуострова [19, p. 123 – 174].
 До първите десетилетия на IX в. Плисковска 
България е твърде отдалечена от Пелопонес. При-
съединяването към българската държава на земи-
те в историко-географската област Македония и 
дн. Албания през 837 – 842 г. дава стратегически 
позиции на българите за настъпление към Елада и 
Пелопонес и е предпоставка за бъдещите походи 
на царете Симеон Велики (893 – 927) и Самуил 
(997 – 1014).   

БЪЛГАРСКИТЕ ПОХОДИ В ПЕЛОПОНЕС 
ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Тервел Попов, доктор по история,
 СУ „Св. Климент Охридски“
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 След победите си при Ахелой и Катасирти 
през 917 г., цар Симеон Велики предприема маща-
бен поход в Тесалия, Елада и Пелопонес (918 г.)1. 
Тази военна кампания е част от цялостната стра-
тегия на българския владетел да завладее балкан-
ските провинции на Византия по пътя към осъ-
ществяването на главната си цел – превземането 
на Цариград. За похода има сведение в „Житието 
на св. Лука Нови Стирийски“, живеещ в планина-
та Йоаница, недалеч от Коринтския залив: „Симе-
он, вождът на скитския народ, който сме свикнали 
обикновено да наричаме българи, нарушил дого-
вора с ромеите, тръгнал по цялата суша, сякаш 
се въоръжил с нашите грехове като с непобедима 
десница. Той вземал пленници и плячкосвал, едни 
лишавал от живот, а други от свобода и ги правел 
данъкоплатци“. Част от ромеите търсят убежище 
в крепостите, а други – в Пелопонес и на окол-
ните острови [5, с. 232]. Още преди българския 
поход св. Лука Нови прави предсказание за него. 
Той говори за „скитското копие, което преминало 
по цялата суша и почти изцяло щяло да я предаде 
на погибел“. Светецът предсказва, че „Елада ще 
бъде забравена, а Пелопонес ще бъде завладян“ 
[5, с. 232]. Ако се съди по сведението, че „Пело-
понес ще бъде завладян“, вероятно Симеонови-
те войски проникват и там. В друга агиографска 
творба – „Житие на св. Петър от Аргос“, се споме-
нава за тригодишно подчиняване на Пелопонес от 
„варварите“ след смъртта на светеца (921/922 г.), 
придружено от страшна сеч и пълно опустоше-
ние. Възможно е завладяването на полуострова да 
е дело на местните славяни, подкрепени от бълга-
рите [18, p. 150, p. 172 – 173]. 
 Краят на българската заплаха за Елада и 
Пелопонес е точно зафиксиран в „Житието на св. 
Лука Нови Стирийски“ – сключването на бълга-
ро-византийския мирен договор през 927 г. След 
това ромейските бежанци се завръщат по родните 
си места [5, с. 232 – 233].
 С преместването на държавното средище в 
югозападните български земи, след като Велики 
Преслав е превзет от ромеите през 971 г., опас-

ността от български нашествия в Пелопонес зна-
чително нараства. Бунтът на византийския пъл-
ководец Варда Склир срещу император Василий 
II Българоубиец (976 – 1025) дава възможност на 
четиримата братя „комитопули“ Давид, Мойсей, 
Аарон и Самуил да започнат успешни военни 
действия срешу Византия през 976 г. В „Истори-
чески свод“ Йоан Скилица (втората половина на 
XI в.) пише, че докато василевсът е зает с потуша-
ването на бунта на Склир, Самуил „безнаказано 
нахлувал във всички западни области, не само в 
Тракия, Македония и земите около Солун, но и в 
Тесалия, Елада и Пелопонес“ [6, с. 276]. Българ-
ските набези в ромейските предели още в начало-
то на голямото българо-византийско противобор-
ство, продължило над 40 години, са отбелязани 
от аквитанския свещеник Адемар от Шабан (988 
– ок. 1035) в „История на франките“: „По същото 
време българите подновили войната и твърде мно-
го опустошили Гърция“ [12, с. 353]. В периода 976 
– 986 г. Самуиловата войска за пръв път настъпва 
в Пелопонес [17, с. 47]. Фактът, че в продължение 
на години българите обсаждат гр. Лариса в Теса-
лия, без византийският василевс да може да спаси 
застрашения град, показва, че по това време Са-
муил е имал свобода на действие в южна посока. 
Възможно е между 976 – 986 г. той да е провел 
повече от едно нападение в Елада и Пелопонес.
 След големите си военни успехи в района на 
Солун през 995 – 996 г., Самуил предприема дъл-
боко нахлуване на юг (лятото – есента на 996 г.), 
придружен от първородния си син Гаврил-Роман 
Радомир. Йоан Скилица отбелязва, че „Самуил 
се бил възгордял от убийството на дука Григорий 
Таронит и от залавянето на сина му и затова бил 
преминал Тесалийските теснини и река Пиней и 
бил навлязъл в Тесалия, Беотия, Атика и Пелопо-
нес през Коринтския провлак, опустошавайки и 
плячкосвайки всички тези места“ [6, с. 278 – 279]. 
Опирайки се на сведенията на византийския ав-
тор, дубровнишкият свещеник Мавро Орбини в 
своя труд „Царството на славяните“ (1601 г.) под-
чертава, че след като преминава Коринтския про-

1 Златарски, В. Н. (1994). История на българската държава през средните векове. Т. I. Първо българско 
царство. Ч. 2. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство. Второ фототипно издание. 
С.: Академично издателство „Марин Дринов“, с. 405 – 406 датира в 920 г. Симеоновия поход в Елада. Му-
тафчиев, П. (1986). История на българския народ (681 – 1323). С.: Изд. на БАН, с. 193 приема същата дати-
ровка. Според Каждан, А. П. Литаврин, Г. Г. (1998). Очерки истории Византии и южных славян. Издание 
второе, исправленное. Санкт Петербург: Алетея, с. 171 българската офанзива на юг е осъществена през 917 
г., непосредствено след битката при р. Ахелой. Най-приемливото датиране на похода е 918 г. Вж. Божилов, 
И. (1983). Цар Симеон Велики (893 – 927): Златният век на средновековна България. С.: Изд. на Отечестве-
ния фронт, с. 126; Острогорски, Г. (1998). История на византийската държава. С.: Прозорец, с. 352, бел. 1.
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влак, Самуил нанася „огромни щети и в Морея“ 
[13, с. 88]. Въз основа на пестеливите данни на 
Йоан Скилица, бележитият френски византинист 
Гюстав Шлюмберже (1844 – 1929) прави ярко оп-
исание на това нашествие: „От няколкото думи на 
Скилица узнаваме, че начело на своите изпитани 
отряди българският цар преминал смело тесния, 
красив и поетичен, слънчев и див в същото време 
проход Темпе в Тесалия между двата гигантски 
масива на Олимп и Осса, че прехвърлил величест-
веното корито на Пиней с нейното бавно и спокой-
но течение и че кръстосвал вече там във всички 
посоки, като подлагал на опожаряване, грабеж и 
клане не само тази хубава област, но още и Беотия, 
та дори и Атика, прониквайки за втори път през 
Коринтския провлак до вратата на Пелопонес. 
Всички тези нещастни гръцки земи наново стана-
ли плячка на страховитите опустошения на един 
безжалостен враг. Бедствието било неописуемо“ 
[17, с. 95]. Голямото настъпление на Самуил е от-
разено в „Житието на св. Никон Метаноите“: „Не 
след много и Василий, по прякор Апокавк, който 
неотдавна бил назначен на длъжността претор и 
се намирал в Коринт, отбранявал тамошния про-
влак поради българското нашествие. Него силно 
го измъчвала и като някаква Ериния [гръцка боги-
ня на възмездието, обитателка на подземния свят 
– б.а.] разяждала сърцето му не само налегналата 
го страшна и мъчноизлечима болест, но много по-
вече страхът от нападението на българския народ. 
Защото се пръснал слух, че българският народ на-
стъпвал по цялата страна и се отправил в поход 
против самата Елада и Пелопонес“ [7, с. 147; 8, с. 
697 – 698].
 Не е изключено това българско настъпление 
на юг да е отбелязано в „Галаксидийска хроника“ 
(1703) на гръцкия монах Евтимий Пентагиот, със-
тавена според автора на основата на стари извори. 
В нея пише: „По време на царуването на Констан-
тин Роман [най-вероятно Константин VIII, брат и 
съимператор на Василий II], люде свирепи и хрис-
тоненавистни, наречени българи, нахлули в Елада 
и с меч и копие унищожавали гърците и напред-
нали също към Морея“. Българските войници са 
сравнени с „рояк пчели, нямащи чет“. Описано е 
тяхното въоръжение и защитно облекло – „дълги 
копия и извънредно много стрели и шлемове, кои-
то блестели като слънце“. Част от българите об-
саждат гр. Салона (дн. Амфиса), а другите – гр. 
Галаксидион. След като превзема Салона, цялата 
българска войска се отправя към Галаксидион. 
Целта на българите е да пленят корабите в твър-
дината и с тях да преминат в Пелопонес. Когато 

жителите на града виждат многобройните и добре 
въоръжени врагове, те се качват на корабите и 
го напускат, но много немощни старци остават в 
него. След завладяването на Галаксидион бълга-
рите „прекарали под меч всичко живо, запалили 
къщите и сринали крепостта“ [16, с. 14 – 19]. Ве-
роятно такава е съдбата и на градовете в Пело-
понес, плячкосани от армията на Самуил. Петър 
Тивчев датира това нападение преди 986 г., може 
би в 981 г. [16, с. 17 – 18], но е възможно превзе-
мането на Салона и Галаксидион да е епизод от 
голямото българско нашествие през 996 г.
 Васил Златарски (1866 – 1935) извежда 
следната причина за офанзивата: „Походът в Ела-
да и Пелопонес Самуил предприел не толкова за 
да разшири границите на държавата, колкото да 
проникне в Пелопонес и след като възбунтува съ-
ществуващите все още там славянски племена, да 
отвлече силите на ромеите нататък, та по тоя на-
чин да си подготви по-лесното завоевание на Со-
лун. С това се обяснява устремно бързото му дви-
жение в тая посока след победата при тоя град“ [8, 
с. 699]. Според Петър Мутафчиев (1883 – 1943), 
целта на Самуил е „да постигне присъединяване-
то на земите на пелопонеските миленци и езерци“ 
[14, с. 227]. Всъщност едва ли българският дър-
жавник е имал подобни планове. Той се възползва 
от по-слабата византийска власт в тези далечни 
земи и след като ги опустошава и оплячкосва, по-
тегля назад към родната си страна.
 Въпреки щетите, нанесени на ромейските 
владения, този далечен поход се оказва стратеги-
ческа грешка. В „История на България“ (1761 г.) 
францисканският монах Блазиус Клайнер с едно 
изречение му дава точна оценка: „Самуил повел 
воините си във вътрешността на Гърция и отвся-
къде събрал плячка, обаче за голяма своя вреда“ 
[11, с. 90]. Докато българите са заети да опусто-
шават Елада и Пелопонес, византийският пълко-
водец Никифор Уран потегля от Солун и завла-
дява Лариса. Слабостта на българската власт в 
Тесалия проличава от факта, че тази крепост, за 
чието превземане Самуил воюва в продължение 
на години, пада във византийски ръце за броени 
дни и най-вероятно без съпротива. Тук трябва да 
се постави и въпросът дали след завладяването на 
Лариса от Самуил и изселването на жителите му, в 
града изобщо е настанен български гарнизон или 
просто е изоставен. Йоан Скилица съобщава, че 
едни от тесалийските крепости са разрушени от 
българите, а в други са оставени български гарни-
зони [6, с. 281]. След като оставя обоза си в Лари-
са, само с леко въоръжената си войска, в ускорен 
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ход, Никифор Уран преминава Фарсалската рав-
нина и р. Апидан, пресичайки пътя за връщане на 
Самуиловата войска, която се е отправила назад, 
претоварена с плячка и пленници. Придошлата 
от проливните дъждове р. Сперхей разделя двете 
армии, но Никифор Уран намира брод и в изне-
надващо нощно нападение напълно разгромява 
безгрижно спящите българи [6, с. 279; 7, с. 187]. 
Йоан Скилица пише, че много голям брой българ-
ски войници са убити, „без никой да помисли за 
защита“ [6, с. 279]. Сходно сведение дава Йоан 
Зонара (XI в. – след 1159) в своята История: „Вар-
варите, смаяни от неочаквания удар, падали, без 
дори ръце да вдигнат“ [7, с. 187]. Цветна мини-
атюра от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица 
изобразява как ромейски конници погубват бъл-
гарски войници, лежащи под копитата на конете 
им, а група българи се спасява от полесражението 
[2, с. 135, с. 137, с. 225 – 226]. Допълнителна ин-
формация за кръвопролитната битка дава египет-
ският автор Яхъя ибн Саид ал-Антаки, по-извес-
тен като Яхъя Антиохийски (ок. 980 – ок. 1066). 
Той пише, че освен многобройните жертви сред 
българите, 12 хиляди души падат в плен [9, с. 34]. 
Сечта е толкова жестока, че Самуил и синът му 
Гаврил-Роман Радомир са тежко ранени и спася-
ват живота си само като се смесват с убитите. Те 
дочакват следващата нощ сред телата на мъртвите 
си войници, рискувайки да бъдат пленени от ро-
меите, които обикалят бойното поле и свалят дос-
пехите на убитите българи. След като се измъкват 
от полесражението, прекосяват Етолийските пла-
нини и оттам през пл. Пинд достигат България [6, 
с. 279]. Несъмнено това е тежък и мъчителен път 
за двамата ранени и победени пълководци. Когато 
в базиликата на остров „Св. Ахил“ в Преспанско-
то езеро през 1969 г. е открит гробът на Самуил, се 
установява, че лявата лакътна кост на починалия е 
била счупена и е заздравяла накриво. Предполага 
се, че това е следа от раняване, получено в бит-
ката при Сперхей [15, с. 181]. След победата си 
Никифор Уран освобождава пленените ромеи. В 
негови ръце попада и огромната плячка, с която 
българите се сдобиват по време на своя поход [6, 
с, 279]. В сражението българската армия е напъл-
но унищожена. По броя на пленниците, а вероятно 
и на убитите, поражението се доближава до ката-
строфата при Ключката клисура от 29 юли 1014 г. 
Император Василий II минава покрай бойното 
поле 22 години по-късно и се удивлява от купища-
та кости, останали от сразената Самуилова войска 
[6, с. 296].
 Според изворите, при своите походи в Пе-

лопонес царете Симеон Велики и Самуил един-
ствено опустошават и разграбват полуострова, 
разрушават градове, убиват и пленяват. Едва ли 
целта на тези военни кампании е присъединява-
нето на Пелопонес към българската държава, а 
само придобиването на плячка и отслабването на 
тамошната ромейска власт. С победата при Спер-
хей ромеите поемат инициативата в многолетния 
българо-византийски двубой. Цар Самуил преми-
нава към отбрана. На българската заплаха за Пело-
понес е сложен край.
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THE BULGARIAN MILITARY CAMPAIGNS IN PELOPONNESUS IN THE MIDDLE AGES
Tervel Popov

Absrtact: Because of its remoteness from the center of the Bulgarian state Peloponnesus had a peripheral importance 
in the sphere of Bulgarian military and political interest in the Middle Ages. On the background of all the other 
Bulgarian campaigns on the Balkans, military activities in Peloponnesus happened in episodic manner. It seems 
their goal was not to conquer Peloponnesus but to plunder the land and weaken the Byzantine power in the region.
Key words: Peloponnesus, military campaigns, tsar Samuil, Spercheios.  

Покана за участие с проектни предложения в конкурс 
по Програма Urban Transformation Capacities – ENUTC

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения 
по Програма Urban Transformation Capacities – ENUTS, в който ФНИ участва като съфинансира-
ща организация. Консорциумът обединява 10 европейски финансиращи организации, с цел съв-
местно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на развитието на 
градската среда. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни 
консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

Topic 1. Urban circular economies.
Topic 2. Community-based developments and urban innovation ecosystems.
Topic 3. Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/ 

 Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в 
размер на 600 000 лв. за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с 
българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лв. (за срок на изпълнение от 24 
или 36 месеца).
 Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в предварителния етап на 
конкурса е 15 април 2021 г.
 Повече информация и насоки за участие в конкурса можете да намерите на официалния 

сайт на  Фонд „Научни изследвания“: 
https://www.fni.bg/?q=node/1261 



 Десетгодишният юбилей на една от прес-
тижните научни награди в България – стипенди-
антската програма „За жените в науката“, която се 
провежда в партньорство между L‘Oréal Бълга-
рия, СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната 
комисия за ЮНЕСКО – България, беше отбелязан 
на 8 декември на официална онлайн церемония 
със специалното участие на г-жа Илияна Йото-
ва, вицепрезидент на Република България, и г-жа 
Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, 
които за поредна година подкрепят с присъстви-
ето си каузата на L‘Oréal и ЮНЕСКО за повече 
жени в науката. Събитието бе уважено от редица 
официални лица и висши представители на науч-
ната общност, сред които г-жа Карина Ангелиева 
– зам.-министър на образованието и науката, г-н 
Георг Георгиев – зам.-министър на външните ра-
боти и председател на Националната комисия за 

ЮНЕСКО – България, Н. Пр. Флоранс Робин – 
Посланик на Франция в България, г-жа Ваня Па-
найотова, генерален мениджър на L’Oreal Бълга-
рия, проф. Николай Витанов – зам.-ректор на СУ 
„Св. Климент Охридски“ и председател на журито 
от водещи научни специалисти за определяне на 
лауреатките на наградата.
 Световната програма „За жените в нау-
ката“ е създадена през 1998 г., когато L‘Oréal и 
ЮНЕСКО обединяват усилията си в подкрепа на 
жени учени в областта на природните науки и за 
популяризиране на научния им труд. Програма-
та,   създадена, за да разпознава и подкрепя же-
ните, чиито постижения са допринесли за разви-
тието на научното познание, както и за да осигури 
подкрепа на обещаващи млади жени учени с до-
стойни проекти, се е превърнала в една глобална 
инициатива, подкрепила за последните 22 години 
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ДЕСЕТ ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА 
ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ 

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

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука
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над 3100 жени от 117 държави, включвайки още 
програмата International Rising Talents, както и на-
ционални и регионални стипендии. Лауреатите 
са пример за подражание за бъдещите поколения 
и доказателство за впечатляващия принос, който 
жените имат за науката, като 5 от тях са носители 
на Нобелова награда за наука: през 2009 г. – Ада 
Йонат (химия), Елизабет Х. Блекбърн (медицина), 
Кристиан Нюселин-Волхард (физиология/меди-
цина), а през 2020 г. за първи път в историята екип 
само от жени учени – Еманюел Шарпентие и Дже-
нифър А. Даудна, получиха Нобеловата награда за 
химия.
 Националните стипендии „За жените в нау-
ката“ са част от световната програма на L‘Oréal и 
ЮНЕСКО „За жените в науката“ Те се отпускат 
за проекти, които се реализират в една отделна 
страна и вече съществуват в повече от 50 стра-
ни. В България програмата стратира през 2010 г. 
в партньорство между L‘Oréal България, СУ „Св. 
Климент Охридски“ и Националната комисия за 
ЮНЕСКО – България и успя да се наложи като 
един от най-престижите научни конкурси в стра-
ната. През тези 10 години за своите впечатлява-
щи научни проекти и изследователски кариери са 
отличени с общо 130 000 евро 27 млади българ-
ски жени учени, всяка със стипендия от по 5000 
евро. „Амбиция, знания, новаторство, постоян-
ство, смелост, вдъхновение – това са шестте думи, 
които най-точно определят жените учени в Бълга-
рия… тихите герои, които са далеч от светлините 
на прожекторите, но от тяхната дейност зависи 
бъдещето на всички“ – заяви в обръщението си 
вицепрезидентът на Р България г-жа Илияна Йо-
това. Тя обърна внимание на факта, че България е 
на второ място в Европа по дял на жени в наука-
та, докато  в световен мащаб жените представля-
ват едва 29% от изследователите и не винаги са 
приети добре и оценени. Но това не трябва да ни 
успокоява и да продължим да робуваме на факта, 
че науката е запазена територия за мъжете. „По 
данни на Евростат България е в Топ 5 на страните 
с най-голямо участие на жени в науката и техно-
логиите, повечето от които работят в нашия град“ 
– припомни кметът на София г-жа Й. Фандъкова, 
според която  много отдавна жените  учени  и  в 
Българската академия на науките, и в софийски-
те университети, имат своето място, уважение и 
признание. Не трябва да ни успокоява това, че сме 
„на едно от челните места по отношение на равен-
ството между жени и мъже в областта на наука-
та…, а да ни мотивира да продължим с усилията 
за формиране на политики за подкрепа на младите 

жени изследователи“ – заяви г-жа Карина Ангели-
ева, зам.-министър на МОН.
 Тази година е много специална за стипенди-
антската програма „За жените в науката“ не само 
поради 10-годишния ѝ юбилей, но и поради голе-
мия брой подадени кандидатури – 51 български 
жени учени с впечатляващи проекти в сферата на 
природните науки, като приобладават проекти в 
областта на биологията, химията и медицината.  
Според председателя на научното жури чл.-кор. 
Николай Витанов подобна успеваемост рядко се 
случва и повдига изключително високо престижа 
на тази програма.  
 Победителките в десетото юбилейно изда-
ние на Националната стипендиантска програма 
„За жените в науката“ са: д-р Радослава Бекова, 
д-р Искра Колева и Любов Маринкова.  Те полу-
чиха престижното отличие за техните новаторски 
научни идеи в сферата на океанологията,  химията 
и астрофизиката.

 Д-Р РАДОСЛАВА  БЕКОВА е главен асис-
тент в секция „Биология и екология на морето“ в 
Института по океанология към БАН – Варна. Тя 
e първата носителка на стипендията „За жените в 
науката“ с кариерна дейност в морската столица. 
Висшето си образование е завършила в Биологи-
чески факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
където се е дипломирала последователно като ба-
калавър биолог (2007) и като магистър по специ-
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алност „Приложна хидробиология и аквакултури“ 
(2009). През 2016 г. защитава доктарска дисерта-
ция на тема: „Биология и състояние на популации-
те на черноморски кефалови риби (сем. mugilidae) 
от българските акватории“.
 Научната дейност на д-р Бекова е насочена 
към опазването на биологичните ресурси, техните 
местообитания и оценката на екологичното със-
тояние на морската и крайбрежната околна среда. 
Основните насоки на научните ѝ изследвания са 
свързани с биологията и популационните параме-
три на различните видове риби и китоподобни, а 
в последно време участва и в пилотните проуч-
вания и мониторинга на отпадъците, отложени 
по морското дъно. Активно участие взема и при 
внедряването на безпилотните летателни апара-
ти в картирането и мониторинга на акумулативни 
участъци в контактната зона море – суша.
 Съавтор е  на 23 научни публикации, 17 до-
клада на национално и международно ниво и в 
над 16 научни форума у нас и в чужбина. Носител 
е на две награди, свързани с научни постижения 
в областта на климатичните промени, рискове и 
природни ресурси.
 Проектът на д-р Бекова „Изследване на за-
мърсяването с морски отпадъци по българското 
черноморско крайбрежие – класификация, оценка 
и разпространение“, с който спечили Национал-
ната стипения „За жените в науката“, е фокуси-
ран върху изследване степента на замърсяване на 
Българското Черноморие и плажовете и иденти-
фициране на източниците на това замърсяване. В 
основата си проектът цели ограничаване на един 
от най-големите замърсители в наши дни – пласт-
масата. Прилагайки екосистемен подход, проек-
тът ще допринесе за по-ефективно внедряване на 
ключови европейски политики и международни 
споразумения за околна среда. Това прави изслед-
ванията на д-р Бекова не само изключително акту-
ални, но и от особено локално и регионално значе-
ние.  
 Благодарение на стипендията „За жените в 
науката“ д-р Бекова ще успее да направи  необхо-
димите теренни проучвания, които да допълнят 
пропуските от предходното пилотно изследване 
на крайбрежната зона. От друга страна, стипен-
дията ще ѝ даде възможност бъдат закупени не-
обходимите софтуерни програми, чрез които да 
бъдат моделирани получените резултати, а впо-
следствие тези резултати да бъдат представени на 
международни форуми, като бъдат публикувани 
качествени и напълно конкурентни научни статии 
по темата в международни научни издания.

 Д-Р ИСКРА КОЛЕВА е главен асистент в 
катедра „Фармацевтична и приложна органична 
химия“ на Факултета по химия и фармация на 
СУ „Св. Климент Охридски“, където е завърши-
ла специалността „Компютърна химия“ с магис-
търска степен по „Материалознание“. През 2017 г. 
успешно защитава дисертация за образователната 
и научна степен „доктор“ на тема: „Квантово-хи-
мично моделиране на хетерогенни каталитични 
системи на основата на цериев диоксид“.
 Научните интереси на д-р Колева са в сфе-
рите на квантово-химично моделиране на перио-
дични системи, изследване структурата и свой-
ствата на метални клъстери, редуцируеми оксиди 
и зеолити, модифициране на катализатори чрез 
включване на въглерод и азот с цел откриване на 
алтернативи за опазване на околната среда. 
 Научната ѝ кариера до момента включва 
участие в 21 международни и национални кон-
ференции, 12 статии с импакт фактор – индекс на 
Хирш = 5 (SCOPUS), участие в общо 11 проекта, 
финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и 
Европейския съюз, като един от най-значимите 
е Horizon-2020 EU Project No. 692146 Materials 
Networking. Печелила е и финансиране на два 
свои проекта по програмата на МОН „Млади уче-
ни и постдокторанти“.
 Темата на проекта на д-р Колева е: „Можем 
ли да модифицираме свойствата на катализатори-
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те чрез включване на въглерод и азот? Алтернати-
ва за бъдещето в опазването на околната среда“. 
Целта му е с помощта на квантовохимично мо-
делиране да се изследва на атомно ниво взаимо-
действието на въглерод и азот с преходни метали. 
Изследването ще надгради знанията за катали-
тичните свойства на този тип системи и би спо-
могнало за откриването на други техни възможни 
приложения. Проектът е насочен върху изследва-
не на свойствата на катализаторите и намаляване 
на вредните емисии в околната среда. В основата 
си изследването цели понижаване на замърсяване-
то и вредните емисии във въздуха у нас, което е 
особено наболял проблем. Към момента София се 
нарежда в топ 10 в света на градовете с най-мръ-
сен въздух. Това прави научната дейност на д-р 
Колева от голямо локалнo значение и с висок по-
тенциал за приложимост.
 Стипендията „За жените в науката“ ще поз-
воли на д-р Колева да популяризира резултатите 
от изследването на международни форуми и да за-
купи компютърно оборудване.

 Любов Маринкова е член на единствената 
група у нас по звездообразуване – към катедра „Ас-
трономия“ във Физическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Бакалавър е по специалност 
„Компютърни системи и технологии“ (2014), а през 
2017 г. защитава магистърска степен по специал-
ност „Космически изследвания“. По време на след-

ването си работи като физик към Института по ас-
трономия с НАО Рожен. От 2018 г. е докторант по 
астрофизика с ръководител доц. д-р Тодор Велчев 
към катедра „Астрономия“, а от септември 2020 г. 
– асистент по обща физика, лабораторни упражне-
ния, в ТУ – София.
 Научната дейност на Любов Маринкова е на-
сочена към изследване, разработване и анализ на 
математитически методи, с чиято помощ може да 
се проследи зараждането и еволюцията на звезди-
те в звездообразуващите региони – молекулярни-
те облаци (МО). Основната цел на научните ѝ из-
следвания е да открие отговор на въпроса: „Къде 
и как се раждат звездите?“. Тематиката се радва 
на засилен интерес от научни групи по целия свят 
и представлява голямо предизвикателство за един 
млад учен. 
 През последните две години астрофизичката 
е съавтор в три научни публикации, участвала е по 
програмата на „Еразъм+“ с цел практика в Инсти-
тута по астрофизика, Хайделберг, Германия, и има 
представяне в две международни конференции.
 Проектът, с който Любов Маринкова пе-
чели стипендията „Жените в науката“, е озагла-
вен: „Физически анализ и моделиране на общата 
структура на молекулярни облаци – отделяне на 
втора степенна опашка от вероятностните разпре-
деления на плътността (ρ-pdf и pdf) в звездообра-
зуващи региони“. Целта му е изработване и при-
лагане на методи за анализ и изследване на данни 
от симулации и наблюдения на звездообразуващи 
региони, а очакваният резултат – по-добро разби-
ране на ранната еволюция и структурата на моле-
кулярните облаци  или по-просто казано, къде и 
как се раждат звездите.
 Стипендията ще помогне на Любов Марин-
кова да участва в международни конференции, 
школи, работни визити в България и чужбина, за-
щото особено в нейната област, когато се работи 
с нови методи за анализ на съвременни числени 
симулации, обмяната на опит е жизнено важна. 
Талантливата астрофизичка иска да работи за ут-
върждаване и разширяване на групата  по звездо-
образуване, тъй като темата, по която участниците 
в нея работят, е нова, динамична и бързоразвива-
ща се в чужбина, а у нас тепърва набира сила.

 Във времена, когато светът е подложен на 
огромно изпитание, както сега от здравната и ико-
номическата криза, предизвикана от COVID-19, 
най-много надежди се възлагат на учените. През 
изминалата 2020 г. обществото разбра колко мно-
го светът има нужда от наука. И въпреки че все 
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 Увод
 В статията са представени идеите на проекта 
„Градът на Космическия ускорител“, разработен 
от екип ученици от Математическата гимназия 
„Д-р Петър Берон“, Варна. Проектът е спечелил 
първо място в Международния ученически кон-
курс за проектиране на космически градове на 
Американското космическо общество и Еймс 
центъра на НАСА през 2019 г. В международния 
конкурс са участвали 2691 проекта и 12 899 уче-
ници. Проектът е класиран на първо място в кате-
гория 11 клас, голяма група. Екипът от ученици 
включва учениците от 11 кл. Кристиян Горанов, 
Стефан Ангелов, Мартин Димитров, Стефан Да-
чев, Калина Георгиева, Ирина Антонова, Драго-
мир Николов, Тодор Славов, Константин Попов. 
Ръководители на екипа са доц. д-р Веселка Радева, 
ръководител на Планетариум на ВВМУ, и Силвия 
Захариева, учител по физика и астрономия в Ма-
тематическата гимназия, Варна. 
 Проектът е разработван в продължение на 
две години. Младежите усвоиха голям обем от 
знания по ядрена физика и космически науки. За 
успешното развитие на техните идеи в значител-
на степен допринесе обучението, което екипът 
премина в ЦЕРН. Български инженери, учени и 
компютърни специалисти представиха на учени-
ците науката и конструкциите на експериментите 
LHC, ATLAS, ISOLDE и CMS. В ученическата 
лаборатория на ЦЕРН младежите успяват да по-

строят пет кутии „Cloud Chamber“, в които ловиха 
космически частици и успяха да идентифицират 
алфа-, бета- и гама-частици. Дискусиите и лек-
циите на специалистите от ЦЕРН помогнаха на 
учениците да разширят своите знания по ядрена 
физика и да разработят своите идеи за космически 
ускорител. Ученици от екипа участваха и в едно-
дневното обучение на българския екип от учени в 
София през март 2018 г. Учениците Кристиян Го-
ранов, Стефан Ангелов и Калина Георгиева бяха 
едни от 60-те избрани български ученици от общо 
300 кандидати. Обучението е проведено в теоре-
тичен (лекционен) и практически етап. Учениците 
са анализирали реални данни от експериментите, 
провеждани в ЦЕРН. Непрекъснатите работни 
срещи по разработка на идеите в проекта, много-
бройните дискусии и обсъждания на теми, важни 
за проектирането на космическия ускорител и кос-
мическия град на учените, допринесоха за успеш-
ното завършване на проекта. 
 Проектът включва научноизследователска, 
инженерно-техническа част и проблеми на обще-
ството на учените в космическия град и икономи-
ката на града. Във въведението на проекта учени-
ците представят основните си идеи: 
 „Интересува ни как е възникнала и изграде-
на Вселената! Това обяснява нашия голям интерес 
към това, което е в основата на всичко – сложния 
свят на елементарните частици. Колкото повече 
знаем за него, толкова по-добре разбираме света 

още се робува на стереотипа, че науката е запазена 
територия за мъжете, присъствието в нея на по-
вече жени  е свидетелство, че важни са идеите и 
резултатите, а не полът, и затова жените, у които 
се е зародила любов към науката, трябва да бъдат 
насърчавани да поемат по нейния път. Новата про-
грама за научни изследвания и иновации на Евро-
пейския съюз „Хоризонт Европа“ – най-голямата 

програма за научни изследвания, поощрява всеки 
бенефициент, който доказва подкрепата си за мла-
дите жени учени. Националната стипендиантска 
програма „За жените в науката“ в България, която 
отличава млади жени учени за техния научен по-
тенциал, смели идеи и ги подкрепя да реализират 
мечтите си да променят света чрез наука, е посла-
ние, че науката се нуждае от жени!

КОСМИЧЕСКИ УСКОРИТЕЛ – ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТO

Доц. д-р Веселка Радева,
катедра „Математика и физика“,  Планетариум, 

Висше военно морско училище „Никола Вапцаров“ – Варна,
Силвия Захариева, Кристиян Горанов, Стефан Ангелов,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна
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около нас. Идеята да развиваме научните знания 
на човечеството, ни провокира да учим, изследва-
ме и да проектираме нашата идея за мюонен уско-
рител. Ние сме уверени, че той ще запълни много 
липсващи елементи в знанията за цялата човеш-
ка цивилизация. Ние проектирахме Космическия 
ускорител и неговия научен град две години! За 
да разширим нашите знания, имахме уникалната 
възможност да се обучаваме в ЦЕРН – ядрения 
научен център на Европа. Изключителнo интерес-
ни експерименти, разговори и дискусии с учени, 
ловът на космически частици – това е малка част 
от нашето научно приключение в света на елемен-
тарните частици! Ние упорито и с огромен инте-
рес навлизахме в загадъчния прекрасен свят на 
елементарните частици и в изключително сложна-
та апаратура за изследването им. Нашият процес 
на натрупване на знания беше вълнуващ, мотиви-
ращ ни да учим още  и още, и ето – ние сме готови 
да ви представим Научният град на Космическият 
ускорител [Фигура 1]! За нас това е проект на сим-
биозата между „великите идеи на деня“ и реално 
приложимото и полезното за всички хора. 
 Добре дошли в Научния град на Космиче-
ския ускорител! Ще участвате в изграждането на 
първия космически ускорител и  в космическия 
град на учените, които изследват света на елемен-
тарните частици! Ще участвате в лова на уникал-
ни космически частици, ще бъдете откриватели и 
мечтатели, ще живеете в прекрасен, красив, едно-
временно много земен, но всъщност космически 
град, ще спортувате, танцувате, рисувате, ще оби-
чате и ще отглеждате своите деца! Това е нашият 
проект – един космически град на един уникален 
космически експеримент, който води всички ни в 
бъдещето, показвайки ни следи от миналото, еле-
ментарните частици  от началото на Вселената!“.
 Космическият ускорител – основни идеи 
и примерна конструкция
 В проекта е представен принципът на 
действие на космическия  ускорител. Разработка-
та е базирана на съществуващите вече ускорители 
на заредени частици, с които се запознаха по вре-
ме на обучението в ЦЕРН. Земните и космически-
те ускорители представляват съоръжения, в които 
електрони, протони, атомни ядра или йони биват 
ускорявани посредством енергията на постоянно 
или променливо електрично поле. По този начин 
се създава сноп от частици, носители на елек-
трически заряд със зададени плътност и енергия. 
Според ученическия екип изискванията за съз-
даването на ускорителите  са насочени към елек-
тричното поле, магнитното поле и наличието на 

вакуум – нужен, за да осигури безпрепятственото 
движение на снопа, т.е. да предотврати сблъсъка 
му с прахови или газови частици. Съществуват 
различни видове ускорители. Според траектори-
ята на ускорените частици ускорителите биват 
линейни и циклични, като последните включват 
циклотрони, синхротрони, бетатрони и др., а по 
начин на ускоряване те са електростатични, ре-
зонансни, вихрови и индукционни. Някои имат 
чисто медицинско или практическо приложение. 
За разлика от тях, ускорителите, служещи за на-
учни експерименти, независимо от начина на ус-
коряване или траекторията на частиците, винаги 
разполагат със специфичен детектор, поставен в 
точката на сблъсък на двата снопа. Той е разделен 
условно на няколко слоя според това, какви части-
ци спира всеки от тях – колкото по-тежки частици 
задържа слоя, толкова той е по-отдалечен от точ-
ката на сблъсък.     

Фигура 1. Градът на космическия ускорител

 Основната цел на изследванията, правени с 
тези ускорители, е цялостното обяснение на гра-
дивните елементи на материята и разбиране на 
силите на взаимодействие. Експериментът включ-
ва наблюдаването на сблъсък и разпад на частици 
с огромни енергии. В този смисъл ускорителите 
могат да се разглеждат и като оптични прибори, 
работещи при изключително къси дължини на 
вълните, което е наложено от енергията и масата 
на ускорения сноп.
 ЦЕРН вече разработва планове за нов огро-
мен 100 километров ускорител на частици с базо-
ва цена 9 млрд. евро (10 млрд. US  долара). Това 
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ще бъде ускорител от ново поколение, с който 
ще бъдат решавани много нови изследователски 
задачи. Неговият кръг от свръхпроводящи магни-
ти ще засилва противоположни потоци протони 
към скоростта на светлината, снабдявайки всеки с 
енергия от 6,5 TeV енергия – достатъчно, за да се 
получават различни частици, резултат от сблъск-
ванията на протоните. Очаква се научните резул-
тати от работата на новия ускорител да отговорят 
на важни въпроси: Защо гравитацията е толкова 
слаба, в сравнение с другите сили? Откъде идва 
малката маса на неутрино? Къде е цялата антима-
терия на Вселената? И каква е истинската природа 
на това нещо, което наричаме тъмна материя?
 Очаква се магнитният пръстен да управлява 
невероятните 100 TeV за сблъскване на протони. 
Бъдещият кръгов ускорител е ускорител от второ 
поколение.
 Младежкият екип предлага създаването и 
активирането на комбиниран кръгов ускорител от 
трето поколение. В този космически ускорител ще 
се използват като входни вещества високоенер-
гийните частици, носени от космическите лъчи. 
Източник на такива лъчи ще бъдат неутронни 
звезди. Космически лъчи достигат и до атмосфе-
рата на нашата планета. При контакт с нея те се 
разпадат на мюони, пиони и др. Точно това тяхно 
свойство ще използваме. Навлизайки в обсега на 
нашия прибор, те ще бъдат концентрирани в една 
точка, в която има поставена газова камера. При 
взаимодействие с такава  среда те ще се разпад-
нат на различни частици, от които ще използваме 
само получилите се мюони – частици, сродни на 
електрона, но с много по-голяма маса.
 Специфичната цел на научните изследвания 
с Космическия ускорител ще е постигане на усло-
вията такива, каквито са били максимално близко 
до момента на Големия взрив.

ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

 В проекта е обоснован изборът за разполо-
жението на Космическия ускорител – в първата 
точка на Лагранж (L1) за системата Земя-Слънце 
(Фигура 2). Освен с гравитационните си предим-
ства това място се характеризира с голяма плът-
ност на потока от частици на слънчевия вятър, 
космически лъчения. Планира се да се използва 
основно Слънцето като източник на частици.
 Това би означавало, че ще е нужна защита от 
слънчевата радиация. Ще бъде поставен, „щит“ от 
слънчеви панели, който ще превръща 20% до 30% 
от слънчевата енергия в електрическа. Космиче-
ските лъчи достигат Лагранжовата точка L1. Те се 
събират от квадрополните лещи и минават през 
газовата бариера. Там те се разпадат до различни 
частици, сред които и мюони. Техните сблъсъци 
ще бъдат основен обект на изследване. Останали-
те частици биват изключени от процеса още пре-
ди първия сблъсък благодарение на мултиполните 
магнити. Така мюоните продължават пътя си към 
детектора в условия на почти идеален вакуум и 
температура около 2К. През цялото това време ди-
полни магнити задават тяхната траектория. След 
първия сблъсък се образуват вторични сблъсъци, 
осъществени с помощта на цикличния ускорител.  
 Устройство и характеристика на Косми-
ческия ускорител – форма и структура
 Космическият ускорител ще извършва по-
следователно три основни типа дейности в три спе-
циализирани сектора – събиране,  сблъскване на 
частици и отчитане на данни (Фигура  3).  

Фигура 2. Космическият ускорител е разположен в 
L1 за системата Земя-Слънце

Фигура 3. Общ вид на  Космическия ускорител

 Потокът от космически лъчи е изотропен, 
което означава, че се разпространява във всички 
направления. Подобно на събирателна леща, с 
която се насочва светлината, за да бъде възможно 
неговото манипулиране, той първо трябва да бъде 
насочен. За целта използваме колекторни лещи. 
Това са магнити с четири полюса, разположени по 
следния начин:
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 Колекторната леща преди ускорителя е със-
тавена от две колекторни лещи. Снопът излиза 
приблизително с 12,5 пъти по-малки размери. 
След първата колекторна леща потокът от частици 
се е превърнал в сноп.
 Един много важен детайл е наличието на га-
зовата „бариера“. Тя е локализирана в самото на-
чало на тръбата. Насоченият вече от лещите сноп 
се сблъсква с нея, при което космическите лъчи се 
разпадат на мюони, протони, алфа частици, пио-
ни, неутрони и др. 
 Последният основен компонент на първия 
дял от структурата е тръба, насочваща снопа (Фи-
гура 4). Тя започва с прав дълъг участък и продъл-
жава с извит по окръжност сектор, свършвайки 
в детектора. Във вътрешния си слой тя съдържа 
свръхпроводящи магнити, вакуумни  и охлажда-
щи системи.

 Външната ѝ обвивка включва защитни и об-
служващи ускорителя механизми. Роботизирани 
ръце ще поддържат тръбата. Снабдени с различни 
накрайници (инструменти), те ще са пригодени да 
извършват всякакви ремонтни дейности – подмя-
на на охладителния хелий, поправяне на нередно-
сти в мониторинг и радиосистемите и др. 
 При сблъсък мюоните се разпадат на раз-
лични частици, носещи различни енергии. От 
тяхното засичане зависят анализът на данните и 
резултатите от експеримента. За това служи по-
следната част от структурата – детекторът. Той е 
съставен от няколко слоя. Всеки слой е предназ-
начен да „спира“ различни по енергии частици. 
Когато навлезе по-енергетична частица, тя се зах-
ваща от по-плътен и отдалечен от точката на сблъ-
сък слой. Новополучената частицата бива направ-
лявана с помощта на магнитната сила, действаща 
по различен начин спрямо нейния заряд и енергия. 
При анализа на пътя на частицата се изследва ней-
ната траектория. По формата на траекторията, из-
мината от частицата, разбираме нейната природа, 

а следващ анализ ни дава данни за енергията ѝ и 
нейния произход. Детекторът на космическия ус-
корител е идентичен с този на CMS (Компактния 
мюонен соленоид) в ЦЕРН.
 В проекта са представени етапите на из-
граждане на космическия ускорител. Направен е 
и анализ на неговите предимства. Те са свързани с 
особеностите на космическото пространство, нео-
граничеността на пространството, изключително 
ниската температура, средата близко до вакуум, 
наличието на слънчево и космическо лъчение и 
др.
 Космическият град на учените на Косми-
ческия ускорител
 В проекта е представена специфичната 
структурата на уникален космически град, в който 
ще живеят 15 000 учени, инженери, компютърни 
специалисти и техници (Фигура 5). Те ще работят 
с Космическия ускорител. Идеята е жителите да 
бъдат разпределени по равно в трите листовидни 

Фигура 4. Космическият ускорител, включващ ко- 
лектори и основна тръба за сблъскване на частиците 
(поглед отгоре)

Фигура 5. Космическият град на учените
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модула, а животоподдържащите системи и би-
осферите да бъдат разположени в трите по-малки 
модули. Обитаемите модулa ще служат за място 
за работа и почивка, като всеки жител ще може да 
работи от всяко място в града. Работните модули 
съдържат в себе си животоподдържащи системи, 
разделени така, че да могат да обслужват всички 
системи на космическия град. Мрежа от прозрач-
ни тръби – транспортери, ще свързват различните 
сгради.Това ще бъдат  високотехнологични домо-
ве, от тип „умни домове“, управлявани с изкуст-
вен интелект.
 Особено внимание е отделено на избора на 
основните форми на космическия град, на външ-
ния и вътрешния дизайн, на животоподържащите 
системи, на обществото и икономиката на косми-
ческия научен град.
 Заключение
 Проектът „Градът на Космическия ускори-
тел“ представя изцяло авторска ученическа раз-
работка. В продължение на три години учениците 
работиха ентусиазирано, за да създадат проекта за 
космическия ускорител и космически град на уче-
ните (Фигура 6). 
 Младежите проектират уникален научен 
космически град, в който учени ще работят, из-
следват и анализират резултатите от научните 
експерименти в уникален космически ускорител. 
Ученическият екип създава в проекта светът на 
близкото бъдеще, бъдеще на науката и обединени-
те сили на човечеството за един по-добър свят! 
 Проектът „Градът на Космическия ускори-
тел“ беше представен на Международната конфе-
ренция за космическо развитие на НАСА и Аме-

риканското космическо общество през юни 2019 г.
във Вашингтон, САЩ. Участието на ученическия 
екип и двамата ръководители се реализира благо-
дарение на финансовата помощ на Министерство-
то на образованието и науката, Община Варна и 
частни спонсори. 

Фигура 6. Постер на проекта, представен на Между-
народната конференция за космическо развитие на 
НАСА и Американското космическо общество

SPACE COLLIDER – VIEW IN THE FUTURE
Veselka Radeva, Silvia Zaharieva, Kristian Goranov, Stephan Angelov

Absrtact: The article presents the main ideas of the project „City of Space Collider“, which won first prize in 
the NASA Ames Space Settlement Contest for students to design space settlements. Particular attention is paid 
to the scientific questions, the answers to which are sought through the analysis of the results from the work of 
the Space collider.  In the research part of the project, an in-depth review of the existing accelerators in CERN is 
made. The advantages of outer space for the activation of a new collider type – a Space collider, are discussed. The 
development of a new type of a structure for a space collider is made based on a two-year educational training in 
atomic and nuclear physics carried out using CERN educational activities for students. Furthermore, the stages 
of the construction of the space collider are presented. A model of a city near the space collider, where scientists, 
engineers and computer specialists will work on the space collider and process and analyze its data, is also created.
Key words: collider, CERN, space, space settlement, NASA Space settlement contest.
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 Николай Павлович Игнатиев, познат и само 
като граф Игнатиев, има безспорно важна роля за 
Освобождението на България, очертаването на 
нейните държавни и етнически граници, възста-
новяването на самостойната Българска православ-
на църква. Той е добре известен на българското 
общество, като към неговото дело съществува от-
давна утвърдена историческа почит и признател-
ност. Въпреки това, особено напоследък, се появя-
ват и текстове, които представят отношението му 
към българите в твърде изопачена и преднамерено 
негативна светлина. Митовете и лъжите относно 
неговата дейност като дипломат в Османската им-
перия и другите големи европейски държави са 
породени както от политическата конюнктура и 
пристрастия, така и от фриволното интерпретира-
не на източниците.
 В тази статия сбито ще бъдат предадени само 
фактите, свързани с отношението на Игнатиев към 
българите и тяхната кауза по време на престоя му 
в Цариград. Няма да се прави анализ на политика-
та на самата Руска империя, нито ще бъдат следва-
ни определени политически пристрастия.
 Роден на 29 януари 1832 г. в Санкт-Петербург 
в семейството на потомствен дворянин, близък до 
двора на императора, Николай Павлович Игнати-
ев първоначално е военен и достига чин генерал. 
Дипломат става едва през 1856 г., като първото му 
назначение е военен аташе в Лондон. В българска-
та история Игнатиев заиграва роля през 1864 г., 
когато получава позицията извънреден посланик 
на Русия в Цариград. Три години по-късно той е 
назначен за извънреден и пълномощен посланик 
в същия град, който пост напуска през 1877 г. в 
навечерието на Руско-турската освободителна 
война. В рамките на своя 13-годишен престой в 
османската столица развива изключително актив-
на дипломатическа дейност. Завръща се отново на 
Балканите като член на руския Генерален щаб и 
има решаваща роля за сключването на Санстефан-
ския прелиминарен мир на 19 февруари (3 март) 
1878 г. По-нататъшната му кариера протича извън 

пряка връзка с балканската политика, макар че и в 
този период запазва добри контакти с България и 
българите. Почива в своето имение в Киевска гу-
берния през 1908 г. [1].
 Когато говорим за генерал Игнатиев, 
най-често го свързваме с две неща – борбата за 
българска църковна независимост и Санстефан-
ския мирен договор. Макар извоюването на пра-
вото да се възстанови Българската църква да е в 
голяма степен собствено българско постижение, в 
никакъв случай не можем да омаловажаваме роля-
та на руския посланик.
 Игнатиев заработва за решаването на бъл-
гарския църковен въпрос още щом пристига в Ца-
риград през 1864 г. В първите години той подкре-
пя принципа за единство на православието, който 
е благоприятен за Цариградската патриаршия [2]. 
Задачата му обаче е усложнена още от самото на-
чало – четири години по-рано българите, начело с 
епископ Иларион Макариополски, са извършили 
Великденската акция (3 април 1860 г.), която окон-
чателно е поставила Патриаршията и българските 
национални водачи в непримирим конфликт. Това 
създава предпоставки за радикализирането на ня-
кои български групи, дори усилване на униатското 
движение на Драган Цанков, както и достигане на 
пълна неотстъпчивост на гръцките владици. От 
друга страна, Игнатиев е длъжен да се съобразява 
с политиката на Руската империя, но и на Руската 
църква, чиято основна цел е опазването на право-
славната общност на Балканите. Постепенно, след 
по-внимателно запознаване със ситуацията, Нико-
лай Павлович застава зад българските позиции и 
дори казва в своите записки, че „Гърците… имаха 
прекалени претенции и показваха склонност към 
крайности“ [3, с. 439]. Това води до острата гръц-
ка критика, че Игнатиев се опира на славянството 
и православието, за да спечели влияние сред бъл-
гарите. Макар да не е лъжа, това все пак не е един-
ствената му подбуда.
 С негово застъпничество също така за бъл-
гарски духовен началник е избран умереният и 
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проруски настроен екзарх Антим I. Последва оба-
че „българската схизма“, дело на Цариградската 
патриаршия, върху която влиянието на Николай 
Павлович се простира в далеч по-малка степен. 
Опитът, направен напоследък, да се вмени вина 
на руския посланик за този акт се дължи на не-
познаване на въпроса и тенденциозна интерпре-
тация. Игнатиев в действителност се опитва да 
предотврати „схизмата“, а след нейното обявяване 
да намали произтичащите от нея проблеми. Така, 
въпреки всички трудности, българският църковен 
въпрос намира частично решение и генералът ди-
пломат пренасочва вниманието си върху нацио-
налноосвободителното движение на Балканите и 
разрешаването на Източната криза [4].
 Като дипломат Николай Игнатиев е длъжен 
да следва „принципа на ненамеса“, наложен от 
руското външно министерство. Принципът на не-
намеса има за цел да избегне военно решение на 
Източната криза поради слабото въоръжение на 
руската армия в дадения период, за да не се повто-
рят събитията от Кримската война (1853 – 1856). 
Тази дипломатическа линия цели избягването на 
открит конфликт с Великите сили и техните тери-
ториални и политически апетити и достигането 
до благоприятни за Русия възможности за контрол 
над Проливите и обкръжаващите ги територии [5, 
с. 51 – 52]. Действията му не са „запазени“ за Бъл-
гария, те следват едно и също направление и към 
останалите въставащи народи на Балканския по-
луостров. 
 Тук трябва да се споменат и тайните кон-
венции, подписани между Руската империя и Ав-
стро-Унгария – Райхщадското споразумение и Бу-
дапещенската конвенция. С тях двете Велики сили 
се съгласяват, че няма да допуснат създаването на 
голяма славянска държава на Балканския полуос-
тров. 
 Самият „принцип на ненамеса“ проличава в 
отношението на Руската държава и лично на Игна-
тиев към проблемите между Сърбия и Османската 
империя, към Херцеговинското въстание (1875) и 
Сръбско-турска война (1876), на които бива оказа-
на минимална помощ. В този контекст следва да 
се постави позицията на руския посланик към Ап-
рилското въстание (1876) [6].
 Към това е необходим и кратък коментар от-
носно отношението на граф Игнатиев към Васил 
Левски и революционната му мрежа. За нея Игна-
тиев несъмнено получава сведения основно от ру-
ския вицеконсул в Пловдив Найден Геров. Макар, 
както свидетелства запазената кореспонденция, 
Геров да е бил запознат с дейността на Васил Лев-

ски, в писмата си до руския посланик той пише за 
Апостола лаконично и без особено много сведе-
ния. Това ни навежда на мисълта, че вицеконсулът 
съзнателно е омаловажавал личността и дейност-
та на Васил Левски, както и на революционната 
му мрежа. Трябва да се отбележи, че българските 
първенци са се постарали да снижат значението 
на всички революционни действия пред турските 
власти, а Русия да премахне всякакви съмнения за 
подкрепа и участие в бунтовническите планове. 
Интересно е да се отбележи едно строго секретно 
писмо от Н. Игнатиев до В. И. Вестман, датиращо 
от 8 април 1869 г. Документът като цяло се отнася 
до полските емигранти в Османската империя и 
намеренията им да действат против Русия. В пета 
точка обаче е вмъкната неугледно на пръв поглед 
информация за „някой си поп Василий“, който пъ-
тува през Пловдив, Казанлък и прилежащите им 
региони с цел да подготви въстание в България. 
Информацията е по турски източници, което само 
по себе си говори достатъчно за събитията в този 
период [7].
 Следващият важен момент е свързан с Ап-
рилското въстание и причините, поради които 
граф Игнатиев не урежда помощ на българите. 
Те са основно две: слабата организация на рево-
люционерите (за разлика от тази на херцеговци) 
и липсата на единен политически център, ръково-
дещ бунтовническите сили. Лошата организация и 
ненавременното избухване на въстанието създава 
предпоставки за бързото му потушаване от страна 
на османските сили, а липсата на ръководен цен-
тър не позволява на която и да било страна да из-
прати официална подкрепа на борещите се хрис-
тияни. Събитията се развиват с голяма бързина, на 
която би било трудно да се реагира подобаващо, 
особено предвид факта, че всички революцион-
ни дейности са се вършили в тайна и не може да 
се твърди със сигурност колко е бил информиран 
руският посланик. Въпреки кървавото потушава-
не на Априлското въстание, то изпълнява ролята 
на катализатор за решаване на Източната криза и 
последвалото освобождение на части от България.
[8]
 Преди Освобождението обаче се свиква Ца-
риградската конференция, която цели кризата да 
бъде решена по мирен път. Въпреки сравнително 
добрите резултати от конференцията, опитите да 
се намери дипломатическо решение на Източния 
въпрос се провалят поради неотстъпчивостта на 
османските представители. Стига се до Руско-тур-
ската Освободителна  война (1877 – 1878). В хода 
на войната Н. Игнатиев не участва като командир, 
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а е причислен към главния щаб. Неговата дей-
ност, свързана с България, се възобновява на 19 
февруари 1878 г. в Сан Стефано. Като съставител 
на Санстефанския мирен договор граф Игнатиев 
е обвиняван за разкъсване на българските земи и 
за създаване на договор, противоречащ на тайни-
те конвенции между Русия и Австро-Унгария и 
последвалия Берлински конгрес. Грешките на гра-
фа обаче са дипломатически и са ограничени до 
самите договори, поради незнанието му за всички 
споразумения между двете големи сили с поли-
тически „апетит“ към Балканите, а не свързани с 
националните интереси на новата българска дър-
жава. 
 При разглеждане на Санстефанския мирен 
договор е редно да направим паралел и с протоко-
ла от Цариградската конференция. Граф Игнатиев 
участва в съставянето и на двата документа, като 
на втория по време той е основният автор. Граф 
Игнатиев е бил запознат с причините частично 
да бъдат орязани българските земи на послани-
ческата конференция през декември 1876 г. Спо-
ред решенията на Цариградската конференция на 
българите не са дадени нито излаз на Бяло море, 
нито голяма част от Южна Македония. Поучен от 
миналия опит, в началото на 1878 г. дипломатът 
търси по-изгодни позиции за бъдеща България. 
Това е естествено, защото те са изгодни и за Ру-
сия в лицето на една икономически по-способна 
и предимно русофилска страна. Затова той кори-
гира споменатите ограничения в Сан Стефано. 
За сметка на това други територии са откъснати 
от българското землище и дадени на съседите, но 
при справка с етническото землище на българи-
те в навечерието на Освободителната война [9] и 
на границите на Българската екзархия [10] можем 
да установим, че земите с най-български облик са 
включени в новоосвободената славянска държава. 
Част от проблемите на договора са причинени от 
напрегната обстановка при преговорите и опас-
ността от повтарянето на събитията от Кримска-
та война, най-вече поради флотата на адмирал 
Джефри Хорнби в Дарданелите. Въпреки напрег-
натата обстановка той успява да състави и подпи-
ше документ, който макар да не е максимум, в ни-
какъв случай не е и минимум. При тази картина 
можем да определим резултата като план оптимум 
за бъдеща България. 
 Последиците, застигнали България вслед-
ствие на Берлинския конгрес от 1878 г., нямат 
общо с Н. Игнатиев и неговия прелиминарен дого-
вор. Той самият не участва в конгреса и няма как 
да защити собствения си проект. По тази причина 

те не са разгледани в настоящото изследване.
 В заключение можем да кажем, че Николай 
П. Игнатиев има големи заслуги за извоюването 
на самостоятелната българска църква, както и за 
делото на българската свобода. Разбира се, граф 
Игнатиев следва интересите на Русия и работи за 
разпространяване на влиянието на православната 
империя  в противовес на Австро-Унгария [11], но 
в никакъв случай не можем да го наречем бълга-
рофоб. Впрочем, едва ли е точно да го окачествим 
и като безрезервен българофил. Най-правилното 
определение, което можем да му дадем от съвре-
менна историографска гледна точка, е: умел по-
литик, с ясна преценка за нуждите на Русия и на 
поробените християнски народи, човек, дарил не 
малка част от своя съзнателен живот в борба за 
българската освободителна кауза. 
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COUNT IGNATYEV AGAINST BULGARIA?
Ivan Todorov

Absrtact: As a historical figure count Nikolay Pavlovich Ignatyev even today sparks interest among historians, 
mostly due to his significance for the Bulgarian national causes – namely, the movement for a Bulgarian 
autocephalous/independent church and the revolutionary cause. He is an object of pseudoscientific claims regarding 
his ambassadorial activity for the Russian empire in Constantinople. The aim of this study is to debunk some of 
them and to confirm or dismiss existing notions of him.
In the course of the study I determined that his main tasks are to reduce the influence of the Great powers, in 
particular that of Austria-Hungary and Great Britain, and reinforcement of the influence of Russia on the orthodox 
Christians in the Ottoman empire, as well as finding a convenient occasion to reach and take control of the Black 
sea channels.
With these factors in mind we can in no way call Nikolay Pavlovich a bulgarophobe, but we cannot call him 
an unreserved bulgarophile. The most correct definition we can give him is a „sober-minded politician“ with an 
important role for the modern Bulgarian history.
Key words: count Nikolay Ignatyev, Russian empire, Constantinople, politician, Bulgarian history.

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за 
участие на български колективи в утвърдени акции 

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

 Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България 
в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологии-
те 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 1995г. 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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ЧЛ.-КОР. ПЛАМЕН МИРЧЕВ НА 70 ГОДИНИ

Акад. Александър Х. Александров

 Той е един от активните членове на Съюза на учените в България – председател на секция „Ле-
сотехнически науки“ (2012 – 2016), понастоящем председател на Комисията по етика към СУБ и член 
на Редакционния съвет на списание „Наука“.

 Висше образование получава във ВЛТИ (сега Лесотехнически университет) през 1976 г. по спе-
циалност „Горско стопанство“, а след това работи като лесничей в ГС „Хвойна“ – Смолянско. На 
следващата година с конкурс постъпва в Института за гората като научен сътрудник и през 1986 г. 
защитава кандидатска дисертация на тема „Патогенни микроорганизми, влияещи върху численността 
на Lymantria dispar L. у нас“. Специализира в Чехословакия и Полша и от 1989 г. е старши научен сът-
рудник (доцент). През 2005 г. Висшата атестационна комисия му присъжда научната степен „Доктор 
на науките“ за дисертацията „Паразитоиди по боровата процесионка – Thaumetopoea pityocampa  Den. 
& Schiff. в страни от Балканския полуостров“. От 2006 г. е професор, а от 2014 г. – член-кореспондент 
на БАН.

 Неговата изследователската дейност обхваща фаунистика и биология на насекомните вредители 
по горите, горска екология, включително влияние на климатичните промени и мониторинг върху със-
тоянието на горските екосистеми, лесовъдство, създаване на стационари и експериментални горски 
култури. Научните му приноси може да се обобщят в следното:
▪ Установени са около 50 нови видове от фауната на България и Балканския полуостров.
▪ Установена е структурата на вредната листогризеща ентомофауна в дъбовите гори, на някои ксилофа-
ги в иглолистните екосистеми и тяхното отражение в седем страни на Средиземноморието.
▪ Съвместно с проф. Георги Георгиев от Института за гората и екип е интродуцирана за първи път в 
Европа Entomophaga maimaga в дъбовите гори у нас, пострадали от Lymantria dispar L., в които преди 
това са използвани химични инсектициди и бактериални препарати, предизвикващи замърсяване на 
околната среда и загиване на пчелите.
▪ Изградена е система за мониторинг на състоянието на горите у нас чрез система от 283 опитни площи 
по схема 16 х 16 km, обхващащи целия горски фонд (заедно с чл.-кор. Боян Роснев и проф. Екатерина 
Павлова).

 Чл.-кор. Пламен Мирчев е автор на 266 научни публикации, ръководител и участник на около 100 
национални и международни проекти, в т.ч. с изследователски звена от Германия, Франция, Италия, 
Гърция и Турция.
 
 Научноорганизационната и административната му дейност през различни периоди включва: 
член на Общото събрание на БАН и зам.-председател на една от комисиите му, председател на Общото 
събрание на Института за гората (ИГ), ръководител на секция „Горска ентомология, фитопатология и 
ловна фауна“ към ИГ, член на комисия по „Агрономия и лесовъдство“ на ВАК, член на Специализи-
рания научен съвет по лесотехника и на Научния съвет на ИГ. Участвал е във Фонд „Научни изследва-
ния“, както и в комисии по лесозащита към Комитета по горите и Изпълнителната агенция по горите. 
От 2016 г. е секретар на отделението „Аграрни лесовъдни науки“ на БАН.

 От Редакционната колегия на списание „Наука“ пожелаваме на чл.-кор. Пламен Мирчев здраве и 
успешно научно творчество през следващите десетилетия!
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО ВИТАНОВ НА 75 ГОДИНИ
Доц. д-р Митко Гайдаров,

председател на секция „Физика“ към СУБ
 На 30 ноември 2020 г. проф. д-р Петко Витанов навърши 75 години. Завършил  е  „Физика“ – про-
изводствен профил, във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е дисертация 
през 1984 г., а през 1986 г. е хабилитиран като старши научен сътрудник в Института по микроелек-
троника. Бил e стипендиант на фондацията „Александър фон Хумболдт“ (1982 – 1983, 1996) в Техни-
ческия университет в Мюнхен и Университета на Бундесвера, също в Мюнхен. 
 До 1992 г. е работил в Института по микроелектроника в София като ръководител на направление 
„Технологичен контрол и физически анализ“. От 1992 г. започва работа в Централната лаборатория по 
слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) към БАН като старши научен сътрудник, 
а от 1993 г. до 2014 г. е директор на лабораторията.  
 Съчетанието между чистата наука и общозначимата приложна дейност намира отражение в бо-
гатата палитра от проекти под ръководството на проф. Витанов. За двадесетгодишния период (1994 
– 2014) той е бил ръководител на 6 проекта, финасирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН; 7 
международни проекта, финансирани от ЕС по Пета и Шеста Рамкова програма; 2 проекта, финаси-
рани от Европейската програма за развитие на Югоизточна Европа; 2 проекта с ЮНЕСКО и на повече 
от 28 проекта с български и чужди фирми. Всички тези проекти са от областта на фотоволтаичното 
преобразуване на слънчевата енергия: технология на силициеви фотоелементи, фотоволтаични моду-
ли, фотоволтаични системи и централи.

 Проф. Витанов е автор и съавтор на 205 научни публикации, 5 български патента и 1 патент, ре-
гистриран в САЩ. Тези научни трудове са цитирани в чужбина повече от 1400 пъти.
 Грижата за създаване на нов научен потенциал от млади учени кара проф. Витанов да участва 
активно в подготовката на докторанти, като под негово ръводство са защитили успешно 5 докторанти. 
Той води два докторантски курса към Центъра за обучение на БАН: „Фотоелектрично  преобразуване 
на слънчевата енергия“ и „Полупроводникови прибори и технологии“. 
 Широк е спектърът от национални и международни научни форуми, в които проф. Витанов 
участва активно в тяхната организация и провеждане. Бил е неизменно член на Научния комитет на 
Европейската  конференция по фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия в периода от 2009 
до 2015 г. Проф. Витанов е бил организационен секретар на Третия национален конгрес по физически 
науки и зам.-председател на Националния организационнен комитет на 10-ата конфереция на Бал-
канския физически съюз, проведена в София през 2018 г., както и  председател на Организационния 
комитет на първите три Национални конференции по възобновяеми енергийни източници.
 Проф. Витанов е заместник-председател на неправителствената организация „Обществен съвет 
за високи технологии“. Член е на Управителния съвет на Съюза на физиците в България, на който 
сега е Почетен член. Бил е председател на секция „Физика“ към Съюза на учените в България (2013 – 
2018), а след това е зам.-председател на секцията. Член е на Комисията за високи научни постижения 
и на Общото събрание на пълномощниците към СУБ.

 За неговия принос за развитието на фотоволтаичното преобразуване на слънчевата енергия като 
технология за производство на електрическа енергия в страната, както и за популяризирането на чис-
тите технологии за производство на енергия, проф. Витанов на 25 март 2016 г. е награден с отличието 
„Марин Дринов“ на лента на Българската академия на науките.

 Секция „Физика“ към СУБ пожелава на проф. Витанов още дълги години добро здраве и творче-
ска активност!



КНИГОПИС

79

 На книжния пазар излезе ново издание „Со-
циални конфликти и медиен резонанс. Комуника-
ционни проблеми в български медии (2007 – 2019)“. 
Изследването е в областта на теорията на социалния 
конфликт и медийната аксиология. Посветено е на 
пет изключително тревожни социални конфликти за 
българското общество: състоянието на образование-
то, демографския срив, несъстоялата се здравна ре-
форма, конфликти на идентичността и тяхното (не)
поставяне в публичния дневен ред. Проучването е 
изведено през статитически, социологически и ме-
дийни анализи. Изданието е част от трилогия, първа-
та книга от нея – „Социални конфликти и журналис-
тика (Същност, генезис и динамика на проявление)“ 
излиза през 1996 г. Авторът, проф. д-р Луливера 
Кръстева, чете такъв курс във Факултета по журна-
листика и масова комуникация на СУ„Св. Климент 
Охридски“, където е преподавател.
 Впечатляващо за научното изследване е него-
вата свързаност с медийната ценностна система като 
журналистическо „заснемане“ на социалната дейст-
вителност. В тази връзка Л. Кръстева аргументира 
появата на „копи-пейст“ практиката, явлението огра-
ничена информираност в условията на свръхинфор-
мация, насаждането на  социални страхове.
 Основните сфери на научен интерес, изсле-
дователски търсения и анализи са в полето на со-
циалните аспекти на журналистиката: социалните 
конфликти и техният медиен резонанс; социално 
мислене и медии; медийни социомодели; съвремен-
ни „социални алергии“; социалните новини или но-
вините по социални проблеми, имитиране на нови 
медийни социомодели.
 Приведената аргументация, направените ана-
лизи и изводи са  насочени към отклоненията от 
основните професионални принципи в журналисти-
ката, акцентиращи върху: създаването на втора реал-
ност от страна на средствата за масова информация; 
медийната конфликтност или конфекция; медиен 
натиск и ПР реакции; медийни табута; новите поня-
тия за позволено и непозволено като професионално 
поведение.
 Изследователското търсене и анализи не про-

Луливера Кръстева

 Социални кон-
фликти и медиен 

резонанс. Комуни-
кационни проблеми 
в български медии 

(2007 – 2019). 

УИ „Св. Климент 
Охридски“, София, 

2019, 430 с.
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пускат актуалните за нашата страна демографски 
проблеми, европейски избори и пр. Идентифицира-
ни са значими социални конфликти и са системати-
зирани дефицитите при тяхното отразяване, изясня-
ва се процесът на формирането и налагането на нови 
медийни социомодели; доказателството за промени 
в ценностната професионална йерархия, медийната 
безконфликтност; разкриването на синдрома на не-
гативизма в българския медиен образ; обосновава-
нето на ролята на образованието в глобалното обще-
ство и в медията.
 Към научно-приложните приноси на труда 
се отнасят анализите, оценките и предложенията 
за възможностите за възвръщане на общественото 
доверие в медиите със създаването и налагането 
на конструктивна журналистика чрез формирането 
на конфликтологична и социална компетентност  у 
журналистите.
 Съвременната роля и значение на журналис-
тиката в живота на хората и обществото налагат не-
прекъснато проучване на процесите, свързани с ней-
ното функциониране и развитие.
 Получените научни резултати, които се осно-
ват на внушително 12-годишно контент-аналитично 
проучване на 37 133 публикации в 22 печатни и он-
лайн български медии, имат както теоретико-мето-
дологичен, така и научно-приложен характер.

Проф. д-р Мария Стоянова – УНСС,
секция „Социологически науки“ към СУБ 

Михаил Грънчаров

 Историческият музей 
и музейното дело в 

Плевен  1903 – 1978 г.

 В. Търново,  изд. 
„Фабер“, 2019, 139 с.

 Музейното дело в Плевен е неделима и значи-
ма част от историята на музейното дело в България. 
Началото му е ознаменувано от две събития. На 23 
март 1903 г. над 40 плевенски интелектуалци, об-
ществени и стопански дейци, начело с д-р Параскев 
Стоянов и Юрдан Кантарджиев, учредяват Археоло-
гическо дружество като клон на Българското архео-
логическо дружество в София. Целта на дружество-
то е „да издирва, съхранява и изучава паметниците 



на миналото в границите на окръга и да буди инте-
рес за тях в народа“ и „да учреди местен народен 
музей, да предприема разкопки и научни експедиции 
за издирване на старини“.
 На 12 април 1903 г. в центъра на Плевен се 
полага основния камък на Параклис-мавзолея „Св. 
Георги“ в памет на загиналите руски и румънски 
войни при Плевен през 1877 г. и комитетът „Цар Ос-
вободител Александър II“ започва дейността по из-
граждането на военно-историческите къщи-музеи. 
Така Плевен се утвърждава като един от водещите 
центрове на музейното дело в България.
 С въздигането на Мавзолея се изграждат и 
Скобелевия парк-музей, парковете и къщите-музеи 
в Плевен и Пордим, в които се уреждат първите 
музейни експозиции, посветени на Руско-турската 
война 1877 – 1878 г. Архологическото дружество из-
дирва и събира десетки документални и веществе-
ни материали за историческото минало на Плевен. 
Всички те са основа за създадения през 1953 година 
Окръжен народен общ исторически музей с два от-
дела: „Революционен и археологически“. От тогава 
музейното дело бележи съществен и значим етап от 
своето развитие, като музеите се превръщат в дей-
ни културно-просветни институти с безспорно мяс-
то в духовния живот на града. Всички направления 
на музейната дейност се поставят на професионал-
на основа и започва научна обработка на музейните 
фондове, пристъпва се към широка събирателска ра-
бота. Това е добра основа за написването на насто-
ящата книга от покойния проф. Михаил Грънчаров, 
която няма претенции за пълна изчерпателност. 
 Изследването е изградено на основата на богат 
изворов материал: почти изцяло запазения архив на 
археологическото дружество в Плевен, заведен във 
фонда на РИМ, сравнително пълно комплектувания 
архивен фонд на музея, документи от архивите на 
Окръжния и Градския комитет на БКП, на Окръж-
ния и Градския народен съвет – Плевен, документи 
от научния архив на РИМ – Плевен, а така също и 
десетки материали, информации и съобщения в пе-
риодичния печат, публикувани най-вече на страни-
ците на в. „Септемврийска победа“.
 В предговора на проф. д.и.н. Вера Бонева че-
тем: „Препредаваме разказа за историята на Пле-
венския музей от Михаил Грънчаров такъв, какъв-
то самият той го е създал, и сме убедени, че всеки 
специалист или любител на културната история ще 
намери в него убедителни доказателства за откро-
яващата се роля на Музея на Плевен за опазване и 
популяризиране на културното наследство на реги-
она и страната“.

   Марияна Грънчарова-Михайлова 
   секция „Филология и педагогика“,
   СУБ – клон Плевен
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Христо Мутафов

 Научният принос 
(Методологични ана-
лизи. Рецензиране)

 София, 
изд. „За буквите 
– О писменехь“, 

2019, 472 с.

 Настоящото издание е най-обширното и за-
дълбочено  проучване, проведено в България до 
момента, на основни проблеми на генерирането на 
знания в областта на медицината, биотехнологиите 
и лазерните технологии.  Представлява задълбочено 
теоретико-методологично изследване на познавател-
ния процес и е целенасочено към практиката на оце-
нъчната дейност в науката.
 Целенасочените и  детайлно нюансирани ана-
лизи дават възможност за формулиране на основни 
идеи и концептуални твърдения, за творчески заклю-
чения и разширена  интерпретация за същността на 
знанието, възникването и формирането му, характе-
ризирането и преценяването на значимостта му.   
  Значителен е приносът на автора за анализа на 
интимните механизми на генериране и формиране 
на нови знания и за социално-когнитивната харак-
теристика на научно-изследователската работа при 
големи колекции от медицински, биотехнологични 
и лазерно-технологични проекти, осъществявани в 
продължение на десетилетия. 
  На основание проведените задълбочени теоре-
тични и методологични изследвания по въпроса за 
оценка на научния принос, както и на неговия ши-
рок опит от първа ръка в изпълнението и анализа на 
процедурите за оценка, проф. Мутафов достига и 
предлага детайлен и систематизиран, чисто практи-
чески подход – формуляр-„пътека“ за рецензиране, 
осигуряваща (при компетентност, конструктивност 
и добронамерена нагласа на оценяващите експерти) 
максимално обективно характеризиране; оценка на 
процеса и на резултатите от научните изследвания.
 Трудът представлява интерес за всеки, анга-
жиран в областта на науката; за  интересуващите се 
от методиката на рецензиране  на завършени изсле-
дователски работи (дисертации, изследователски и 
внедрителски проекти);  за самите изследователи – 
активни участници в генерирането на ново знание; 
специално за  работещи в областта на медицината, 
биологията, лазерите, методологията на науката, на-
укознанието и информацията.

                                     Проф. д.ф.н. Димитър Томов



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.


